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प्राक्कथन 

गण्डकी प्रदेश सरकार “समदृ्ध प्रदेश, सखुी प्रदेशवासी” को िररकल्िना साथ अगाडी बढेको छ। र्वर्वि र्कर्समको भ-ूबनौट, 
हावािानी, माटो, नददनाला, टार तथा फााँटहरू, रमणीर् िर्िटन स्थलहरू, र्वर्वि प्रजातीको वनजङ्गल, जातजाती समदुार्, संस्कार 
र संस्कृर्त प्रदेश समरृ्द्धका आिारहरू हनु।् सदुृढ राजनीर्तक तथा प्रशासर्नक संरचनाको र्नमािण, कृर्र्, उद्योग, व्र्ािार, िर्िटन, 
उजाि, सडक, खानेिानी, सञ्चार जस्ता भौर्तक िूवाििार, जशक्षा, स्वास््र् जस्ता सामाजजक िूवाििारको र्वकास गनि तथा  उिलब्ि 
स्रोत सािनको र्मतव्र्र्ी, कुशलतम, िारदशी, जवाफदेही र प्रभावकारी ढङ्गले िररचालन गनि जरुरी छ। स्वािीन, आत्मर्नभिर, 
समनु्नत तथा समाजवाद उन्त्मखु अथितन्त्रको र्नमािण माफि त समरृ्द्ध हााँर्सल गनि अथि मन्त्रालर् प्रर्तवद्ध रहेको छ।  

बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको वास्तर्वक अवस्था, मखु्र् मखु्र् उिलब्िीहरू, कार्ािन्त्वर्नका क्रममा देजखएका समस्र्ा तथा 
चनुौतीहरू ल्गार्तका र्ववरणहरू समावेश गरी वार्र्िक मलु्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन २०७८/७९तर्ार गरी प्रकाशन गररएको छ।  

आर्थिक वर्ि २०७८/७९मा रु. ३० अबि ५ करोड ६७ लाख बजेट अनमुान गररएकोमा सो र्वर्नर्ोजनको लार्ग प्रदेश सरकारको 
आन्त्तररक राजश्वबाट रु. ५ अबि, नेिाल सरकार र्वत्तीर् अनदुान हस्तान्त्तरणवाट रु. १३ अबि २ करोड ९७ लाख, नेिाल 
सरकार राजश्व बााँडफााँटबाट रु. ७ अबि ६२ करोड ७० लाख, नेिाल सरकार रोर्ल्टी बााँडफााँटबाट रु. ३० करोड, आन्त्तररक 
ऋणबाट रु. १ अबि, नेिाल सरकारवाट ऋणवाित प्राप्त रु. १ अबि, आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा खचि हनु नसर्क बााँकी नगद 
बचत रु. २ अबि १० करोड स्रोत िररचालन हनेु अनमुान गररएकोमा आन्त्तररक राजस्व जशर्िकबाट रु.३ अबि २१ करोड ५६ 
लाख ५२ हजार, नेिाल सरकारबाट अनदुानवाित प्राप्त हनेु र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान रु. ७ अबि ४२ करोड २८ लाख, 
सशित अनदुान रु. ५ अबि २ करोड ९० लाख ८० हजार, र्वशेर् अनदुान रु. ५४ करोड ९० लाख र समिरुक अनदुान रु. 
८७ करोड ३६ लाख प्राप्त भएको छ। त्र्सै गरी नेिाल सरकार राजश्व बााँडफााँटबाट ७ अबि ५० करोड २६ लाख ६ हजार, 
नेिाल सरकार रोर्ल्टी बााँडफााँटबाट रु. २५ करोड १८ लाख ८६ हजार र आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा खचि नभई बााँर्क 
रहेको नगद मौजदात रु.२ अबि २० करोड १५ लाख ४० हजार गरी प्रदेश सजञ्चत कोर्मा रु.२७ अबि ४ करोड ६१ लाख 
६३ हजार नगद जम्मा भएको छ। र्सरी हेदाि स्रोत िररचालनतफि  कूल लक्ष्र्को ८९.९८ प्रर्तशत प्रगर्त भएको छ। सजञ्चत 
कोर्मा नगद जम्मा भएको रकम मध्र्े रु. २२ अबि ८ करोड २५ लाख ४४ हजार खचि भएको र नेिाल सरकार सजञ्चत 
कोर्मा रु. १ अबि ६४ करोड ९६ लाख ८३ हजार र्फताि गनुििने देजखएबाट नगद मौजदात रु. ३ अबि ३१ करोड ३९ लाख 
३७ हजार रहेको देजखन्त्छ। र्सरी सङ्कर्लत स्रोतको रकम चालतुफि  रु. १३ अबि ८ करोड २० लाख ६७ हजार, िुाँजीगततफि  
रु. १६ अबि ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार र र्वत्तीर् व्र्वस्थातफि  रु. २४ करोड बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  
५८.२३ प्रर्तशत र िुाँजजगततफि  ८६.४३ प्रर्तशत गरी जम्मा ७३.४७ प्रर्तशत र्वत्तीर् प्रगर्त हनु ुसकरात्मक नै मार्नन्त्छ। 
आगामी ददनमा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व र अनशुासन कार्म गनि अथि मन्त्रालर्को र्वशेर् भमूीका रहने कुरा सबैलाई आश्वस्त गराउन 
चाहन्त्छु। 

अन्त्तमा र्स प्रर्तवेदन तर्ार गने कार्िमा खर्टएका अथि मन्त्रालर्का सम्िणुि कमिचारीहरू, तदारुकताका साथ सहर्ोग गनुिहनेु 
र्वर्र्गत मन्त्रालर् तथा र्नकार्का कमिचारीहरू सबैलाई र्वशेर् आभार ब्र्क्त गदिछु। साथै आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट 
कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका लार्ग अहोरार खट्न ुहनेु प्रदेश सरकारका र्वर्र्गत मन्त्रालर्, र्नकार् तथा स्थानीर् तहका िदाजिकारी 
एवम ्कमिचारीहरूलाई हाददिक िन्त्र्वाद व्र्क्त गदिछु। 

          

रामजी प्रसाद बराल (जीवन) 
मन्त्री 

अथि मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेश 
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वार्र्िक मलु्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन सम्बन्त्िमा 

१. प्रस्ततु वार्र्िक मलु्र्ाङ्कन प्रर्तवदेनमा प्रदेश सरकारका र्वर्र्गत मन्त्रालर् तथा र्नकार्हरूबाट आर्थिक 
वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको क्रममा भएको र्वत्तीर् र्ववरण र वार्र्िक 
कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको प्रगर्त र्ववरण समावेश गररएको छ। 

२. सम्बजन्त्ित मन्त्रालर्, सजचवालर् र र्नकार्ले उिलब्ि गराएका त्र्ाङ्क, प्रगर्त एवं सोसाँग सम्बजन्त्ित 
र्ववरणका अर्तररक्त र्वत्तीर् र्ववरणका सम्बन्त्िमा प्रदेश मन्त्रालर्गत बजेट सूचना प्रणाली र प्रदेश लेखा 
र्नर्न्त्रक कार्ािलर्को खचि व्र्वस्थािन सम्बन्त्िी सूचना प्रणालीबाट प्राप्त त्र्ाङ्क समेतका आिारमा आर्-
व्र्र् र्ववरण प्रस्ततु गररएको छ। 

- अथि मन्त्रालर् 
गण्डकी प्रदेश 
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िररच्छेद - १ 

िररचर् 

1.1 िषृ्ठभरू्म 

प्रदेश आर्थिक कार्िर्वर्ि तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७८ को दफा २२ ले र्वर्र्गत मन्त्रालर्हरूबाट 
प्राप्त समीक्षा प्रर्तवेदन समतेका आिारमा बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न अवस्थाको मलु्र्ाङ्कन गरी अथि 
मन्त्रालर्ले अििवार्र्िक र वार्र्िक रूिमा राजस्व संकलन तथा िररचालन र खचिको र्थाथि र्ववरण, प्रदेश 
सरकारको समर्िगत आर्थिक तथा र्वत्तीर् जस्थर्त, प्रदेश सरकारको नीर्त तथा बजेटमा समावशे भएका 
कार्िक्रमको कार्ािन्त्वर्नको अवस्था र अन्त्र् आवश्र्क र्ववरण समावेश गरी एकीकृत मलु्र्ाङ्कन प्रर्तवदेन 
साविजर्नक गनुििनेछ भने्न कानूनी व्र्वस्था रहेको छ। सोही व्र्वस्था बमोजजम प्रस्ततु वार्र्िक मलु्र्ाङ्कन 
प्रर्तवदेनमा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को वार्र्िक बजटे तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको मलु्र्ाङ्कन एवं सर्मक्षा 
गररएको छ। प्रस्ततु प्रर्तवदेनमा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रमको कार्ािन्त्वर्न जस्थर्त, 
राजस्व िररचालनको अवस्था, बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न, राजस्व िररचालन र प्राप्त अनदुानको अजिल्ला 
दईु आर्थिक वर्िसाँगको तलुनात्मक अवस्था, बजेट वक्तव्र्मा समावेश प्रमखु कार्िक्रमको कार्ािन्त्वर्न जस्थर्त, 
मन्त्रालर्/र्नकार्गत खचिको र्ववरण, र्वर्र्गत मन्त्रालर्बाट कार्ािन्त्वर्नमा रहेका मखु्र् मखु्र् कार्िक्रमको 
भौर्तक र र्वत्तीर् प्रगर्त, कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका क्रममा देखा िरेका समस्र्ा तथा चनुौर्तहरू र आगामी आर्थिक 
वर्िमा गनुििने सिुारका के्षरहरूको बारेमा सर्मक्षासमते गररएको छ।  
 

1.2 समर्िगत आर्थिक तथा र्वत्तीर् जस्थर्त 

आर्थिक वर्ि २०७६/७७ बाट सरुु भएको कोरोना महामारीका कारण नेिालको रार्िर् लगार्त र्वश्व 
अथितन्त्र संकुजचत हनु िगु्र्ो। महामारीका कारण मर्हनौंसम्म भएको बन्त्दाबन्त्दीका कारण न्त्रू्न आर् 
भएका मलुकुहरूका साथै र्वकर्सत मलुकुहरूको अथितन्त्र िर्न चलार्मान हनु सकेन। कोरोना र्वरुद्ध 
खोि र्वकासको कारण महामारीबाट प्रभार्वत अथितन्त्रको िनुरुत्थान हुाँदै गदाि रुस-र्केु्रन र्दु्धका कारण 
िनुः र्वश्व अथितन्त्र संकुजचत हनु गई डलरको मूल्र्मा भएको बढोत्तरी र आिूर्ति शंृ्खलामा आएको 
िररवतिनको कारण िेट्रोर्लर्म िदाथि र खाद्यवस्तमुा भएको मूल्र्वरृ्द्धले नेिाल जस्ता कम आर् भएका 
मलुकुहरूमा थि समस्र्ा सजृना भएको छ। कोरोना महामारीको िटकिटक आइरहेका लहरहरू र 
अथितन्त्र संकुचनकै र्बच निेालमा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट अिेजक्षकृत रुिमा नै कार्ािन्त्वर्न 
भएको छ।  
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1.2.1 रार्िर् अथितन्त्रको िररदृष्र् 

नेिालको संर्विानमा संि, प्रदेश र स्थानीर् तहले आफ्नो अर्िकारर्भरको आर्थिक अर्िकार सम्बन्त्िी र्वर्र्मा 
कानून बनाउने, वार्र्िक बजटे बनाउने, र्नणिर् गने, नीर्त तथा र्ोजना तर्ार गने र त्र्सको कार्ािन्त्वर्न गने 
व्र्वस्था रहेको छ। सोही व्र्वस्था अनसुार संि, प्रदेश र स्थानीर् तहले आर्थिक वर्ि 207८/7९ को बजेट 
तथा कार्िक्रम तर्ार गरी कार्ािन्त्वर्न गरेका छन।् निेालमा कोरोना महामारी र्वरुद्धको खोि सहज रुिमा 
उिलब्ि भएको हुाँदा कोरोना महामारीकै र्बचमा िर्न आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा तीन ैतहका सरकारबाट 
अिेक्षाकृत रुिमा नै बजेट कार्ािन्त्वर्न भएको छ।  

महालेखा र्नर्न्त्रक कार्ािलर्को वेभसाइट माफि त प्रकाजशत हनुे दैर्नक बजेटरी तलुनात्मक र्वश्लरे्ण अनसुार 
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा नेिाल सरकारको कूल र्वर्नर्ोजन रू. 1६ खवि ३२ अबि ८२ करोड ९२ लाख 
रहेकोमा आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा रू. १२ खवि ९६ अबि २४ करोड ४७ लाख खचि भई कूल र्वर्नर्ोजनको 
७९.३९ प्रर्तशत रकम खचि भएको छ। र्वर्नर्ोजन भएको शीर्िकगत रकममध्र्े चालतुफि  ९०.२५ प्रर्तशत, 
िुाँजीगततफि  ५७.२३ प्रर्तशत र र्वत्तीर् व्र्वस्थातफि  ६२.५० प्रर्तशत खचि भएको छ। त्र्सै गरी राजस्व 
संकलनतफि  रू. ११ खवि ८० अबि करोड ६० करोड ४ लाख राजस्व संकलन हनुे अनमुान गररएकोमा आर्थिक 
वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा रू. १० खवि ६७ अबि ९५ करोड ८५ लाख संकलन भई लक्ष्र्को कररव ९०.४६ 
प्रर्तशत राजस्व संकलन भएको छ।  
 

1.2.2 प्रदेश अथितन्त्रको िररदृश्र् 

नेिालको संर्विानको भाग १६ (िारा २०३ देजख २१३ सम्म) मा प्रदेश आर्थिक कार्िप्रणालीको व्र्वस्था 
गररएको छ। संर्विानतः प्रदेश सरकारलाई कानून बमोजजम प्रदेश र्भरको कर प्रणाली, ऋण व्र्वस्थािन, 
सजञ्चत कोर् सञ्चालन, राजस्व र व्र्र्को अनमुान, खचि व्र्वस्थािन, र्वर्भन्न कोर्हरूको सञ्चालन गने लगार्तको 
क्षेरार्िकार रहेको छ। ती क्षेरहरूको र्वर्र्मा देहार्मा छुट्टाछुटै्ट उल्लेख गररएको छ। 

 

1.2.2.1 प्रदेश सजञ्चत कोर् 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा रू. ३० अबि ५ करोड ६७ लाख कूल र्वर्नर्ोजन गररएको र सो र्वर्नर्ोजनका 
लार्ग प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्वबाट रू. ५ अबि, संिीर् सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुानबाट रू. १३ 
अबि २ करोड ९७ लाख, बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेराजस्वबाट रू. ७ अबि ६२ करोड ७० लाख, रोर्ल्टीवाित 
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प्राप्त हनुे रू. ३० करोड, आन्त्तररक ऋणबाट रु. १ अबि, नेिाल सरकारबाट प्राप्त हनुे ऋणबाट रु. १ अबि र 
नगद मौज्दातबाट रू. २ अबि १० करोड स्रोत िररचालन गने लक्ष्र् राजखएको र्थर्ो।  

आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा स्रोत व्र्वस्थािनका लार्ग अनमुान गररएका र्वर्भन्न स्रोतहरूमध्र्े प्रदेश सरकारको 
आन्त्तररक राजस्वबाट ३ अबि २१ करोड ५६ लाख ५२ हजार, नेिाल सरकारबाट अनदुानवाित प्राप्त हनु े
र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान रू. ७ अबि ४२ करोड २८ लाख, सशति अनदुान रू. ५ अबि २ करोड ९० लाख 
८० हजार, र्वशेर् अनदुान रू. ५४ करोड ९० लाख र समिूरक अनदुान रू. ८७ करोड ३६ लाख प्राप्त 
भएको छ। त्र्सैगरी निेाल सरकारमाफि त बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेमूल्र् अर्भवृर्द्ध करबाट रू. ५ अबि ६६ 
करोड ७१ लाख ८१ हजार, अन्त्तःशलु्कवाित रू. १ अबि ८३ करोड ५४ लाख २५ हजार, रोर्ल्टीवाित रू. 
२५ करोड १८ लाख ८६ हजार र अजिल्लो आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा खचि नभई बााँर्क रहेको नगद 
मौज्दात रू. २ अबि २० करोड १५ लाख ४० हजार गरर प्रदेश सजञ्चत कोर्मा रू. २७ अबि ४ करोड ६१ 
लाख ६३ हजार नगद जम्मा भएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा कुनैिर्न प्रकारको ऋण 
र्लएको छैन। र्सरी स्रोत िररचालनतफि  कूल लक्ष्र्को ८९.९८ प्रर्तशत प्रगर्त भएको छ।  

नेिाल सरकारबाट सशति अनदुान, र्वशरे् अनदुान र समिूरक अनदुान वाित र्स आर्थिक वर्िमा रू. ६ अबि 
४५ करोड १६ लाख ८० हजार प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा र्ी अनदुानहरूबाट सञ्चार्लत 
आर्ोजना तथा कार्िक्रममा रू. ४ अबि ८० करोड १९ लाख ९७ हजार खचि भई रू. १ अबि ६४ करोड ९६ 
लाख ८३ हजार नेिाल सरकारको सजञ्चत कोर्मा र्फताि भएको देजखन्त्छ। र्सरी प्रदेश सरकारको सजञ्चत कोर्मा 
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा रू. २७ अबि ४ करोड ६१ लाख ६४ हजार नगद जम्मा प्राप्त भएकोमा रू. २२ 
अबि ८ करोड २५ लाख ४४ हजार खचि भएको र रू. १ अबि ६४ करोड ९६ लाख ८३ हजार नेिाल 
सरकारको सजञ्चत कोर्मा र्फताि गनुि िने देजखएबाट रू. ३ अबि ३१ करोड ३९ लाख ३७ हजार प्रदेश सजञ्चत 
कोर्मा नगद मौज्दात रहेको देजखन्त्छ।  

 

1.2.2.2 प्रदेश आन्त्तररक ऋण 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा बजेटको स्रोत व्र्वस्थािन गनि नेिाल सरकारसाँग रू. १ अबि र 
आन्त्तररक ऋण रू. १ अबि गरी कूल रू. २ अबि आन्त्तररक ऋण उठाउने लक्ष्र् राखेको र्थर्ो। सर्मक्षा 
अवर्िमा उक्त ऋण र्लनिुने आवश्र्कता निरेको हुाँदा प्रदेश सरकारले कुनैिर्न ऋण र्लएको छैन। 
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1.2.2.3 प्रदेश र्वत्तीर् क्षरे व्र्वस्थािन 

नेिालको संर्विानले प्रदेश सरकारको र्वत्तीर् क्षेरार्िकार अन्त्तगित नेिाल राि बैंकको नीर्त अनरुुि र्वत्तीर् 
संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, नेिाल सरकारको सहमर्तमा वैदेजशक अनदुान र सहर्ोगलाई राखेको छ। 
प्रदेश सरकारले ती क्षेरहरूमध्र्े सहकारी क्षेरलाई मार आफ्नो कार्िक्षरे अन्त्तगित समेट्न सकेको छ।  

सहकारी रजजिारको कार्ािलर्बाट अद्यावर्िक र्ववरण अनसुार आर्थिक वर्ि २०७9/80 को आजश्वन मसान्त्त 

सम्म प्रदेश सरकारको के्षरार्िकारर्भर िरी हस्तान्त्तरण भएको अर्भलेख र कार्ािलर् स्थािना भएिश्चात दताि, 
एकीकरण, स्थानीर्करण भएका समेत गरी कुल 936 संि/संस्थाहरू रहेकोमा COPOMIS मा प्रर्वि भएका 
सहकारीको संख्र्ा ८५५ रहेको छ।  

जचर १.२: शरे्र सदस्र्को र्ववरण 

 

प्रदेश के्षरार्िकार र्भर रहेका सहकारी संि, संस्थाहरूबाट प्राप्त र्ववरण अनसुार सहकारी संि, संस्थाहरूको 
कूल शरे्र िुाँजी रू. 10 अबि 42 करोड 97 लाख 83 हजार 051 रहेको छ। र्सैगरी बचत संकलन रू. 
70 अबि 45 करोड 50 लाख 38 हजार 880 िगेुको छ। सहकारी संि, संस्थाहरूबाट र्स अविीमा रू. 
61 अबि 41 करोड 69 लाख 21 हजार 956 ऋण लगानी र रू. 1 अबि 10 करोड 56 लाख 56 
हजार 610 शेर्र लगानी भएकोमा र्ी संस्थाहरूसाँग 1 अबि 55 करोड 82 लाख 29 हजार 114 बाह्य 
ऋण रहेको देजखन्त्छ। प्रदेश के्षरार्िकार र्भरका सहकारी संि/संस्थाहरूको जगेडा कोर् रू. 2 अबि 65 करोड 
95 लाख 26 हजार 173 रहेको छ। प्राप्त र्ववरण अनसुार र्ी सहकारी संि/संस्थाहरूमा 2 लाख 36 

मर्हला, २३६३१२

िरुुर्, २०२९१४

संस्थागत, २२०६

मर्हला

िरुुर्

संस्थागत

० ५०००० १००००० १५०००० २००००० २५००००
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हजार 312 मर्हला, 2 लाख 2 हजार 914 िरुुर् र 2 हजार 206 संस्थागत गरी कूल 4 लाख 41 हजार 
432 सदस्र् रहेका छन।् गण्डकी प्रदेश र्भर कृर्ाजशल संिीर् सरकारको कार्िके्षर र स्थानीर् तहको 
कार्िके्षरमा रहेका सहकारी संि/संस्थाहरूको एकीन र्ववरण प्राप्त हनु सकेको छैन।  
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िररच्छेद - २ 

बजेट खचिको र्वश्लरे्ण 

२.1 वार्र्िक बजेट र्वर्नर्ोजन र खचिको र्ववरण 

गण्डकी प्रदेश सरकारले सशुासन, र्वकास र समरृ्द्ध प्रार्प्तको लक्ष्र्लाई प्राथर्मकतामा राख्दै आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ मा सोही बमोजजम बजेट र्वर्नर्ोजन गरी बजटे कार्ािन्त्वर्नको क्रममा साविजर्नक खचिमा अर्िकतम 
िारदजशिता, र्मतव्र्र्र्ता र उत्तरदार्र्त्व कार्म राखेको छ। उिलब्ि स्रोत र सािनको महत्तम िररचालन गदै 
बजेट कार्ािन्त्वर्नबाट आर्थिक-सामजजक र भौर्तक िूवाििारहरूको र्वकास तथा र्नमािणलाई तीब्रता ददएको छ। 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट र्वर्नर्ोजन भएको कूल बजेट र आर्थिक वर्िको 
अन्त्त्र्सम्ममा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार तार्लकामा उल्लेख गररएको छ। 

तार्लका २.१: कूल र्वर्नर्ोजन र खचिको र्ववरण 
(रू. हजारमा)  

क्र.सं. शीर्िक र्वर्नर्ोजन खचि खचि प्रर्तशत 

१ चाल ु १३०८२०६७ ७६१८००३ ५८.२३ 

२ िूाँजीगत १६७३४६३३ १४४६४५४१ ८६.४३ 

३ र्वत्तीर् व्र्वस्था २४०००० ० ०.०० 

 जम्मा ३००५६७०० २२०८२५४४ ७३.४७ 
 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन भएको कूल रकम रू. ३० अबि ५ करोड ६७ लाख जम्मा रू. २२ 
अबि ८ करोड २५ लाख ४४ हजार खचि भएको छ। कूल खचिमध्र्े चालतुफि  र्वर्नर्ोजनको ५८.२३ प्रर्तशत 
र िूाँजीगततफि  र्वर्नर्ोजनको ८६.४३ प्रर्तशत खचि भएको छ। समग्रमा र्स आर्थिक वर्िको अवर्िमा सरुु 
र्वर्नर्ोजनको ७३.४७ प्रर्तशत खचि भएको छ। र्वत्तीर् व्र्वस्थातफि  र्वर्नर्ोजन गररएको रकम र्स आर्थिक 
वर्िमा खचि भएको छैन। 
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उल्लेजखत र्वर्नर्ोजन र खचिलाई तलको स्तम्भ जचर माफि त देखाइएको छ। 

जचर २.१: कूल र्वर्नर्ोजन र खचिको तलुनात्मक अवस्था 

 
 

२.२ मन्त्रालर्गत खचिको र्ववरण 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा मन्त्रालर्/र्नकार्को लार्ग र्वर्नर्ोजन गररएको र्नकार्गत बजेट, रकमान्त्तर भई 
थि/िट भएको रकम र्ववरण र र्सै आर्थिक वर्िमा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुारको तार्लकामा उल्लेख 
गररएको छ। 

तार्लका २.२: मन्त्रालर्गत र्वर्नर्ोजन, थििट र खचिको अवस्था 
(रू. हजारमा) 

र्नकार्/मन्त्रालर्को नाम र्ववरण चाल ु िुाँजजगत 
र्वत्तीर् 
व्र्वस्था 

जम्मा 

प्रदेश सभा व्र्वस्थार्िका 

सरुु र्वर्नर्ोजन 147784 12428   160212 

थि/िट 7134 19772   26906 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 154918 32200   187118 

जम्मा खचि 106040 25702   131742 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 71.75 206.80   82.23 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 68.45 79.82   70.41 

०

५००००००

१०००००००

१५००००००

२०००००००

२५००००००

चालु ि ुाँजजगत र्वत्तीर् व्र्वस्था

(रु
 ह

जा
रम

ा)

र्वर्नर्ोजन
खचि



 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक मलु्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन 

~ 8 ~ 

र्नकार्/मन्त्रालर्को नाम र्ववरण चाल ु िुाँजजगत 
र्वत्तीर् 
व्र्वस्था 

जम्मा 

प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 

सरुु र्वर्नर्ोजन 74227 6000   80227 

थि/िट 42000 9000   51000 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 116227 15000   131227 

जम्मा खचि 94774 13979   108753 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 127.68 232.99   135.56 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 81.54 93.20   82.87 

मखु्र् न्त्र्ार्ार्िवक्ता 
कार्ािलर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 13882 1000   14882 

थि/िट 617     617 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 14499 1000   15499 

जम्मा खचि 11266 287   11553 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 81.15 28.72   77.63 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 77.70 28.72   74.54 

मखु्र्मन्त्री तथा 
मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1960861 206000   2166861 

थि/िट -722839 28250   -694589 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1238022 234250   1472272 

जम्मा खचि 621732 211021   832752 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 31.71 102.44   38.43 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 50.22 90.08   56.56 

अथि मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 160094 13200   173294 

थि/िट 10500 1830   12330 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 170594 15030   185624 

जम्मा खचि 76370 5520   81890 
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र्नकार्/मन्त्रालर्को नाम र्ववरण चाल ु िुाँजजगत 
र्वत्तीर् 
व्र्वस्था 

जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 47.70 41.82   47.26 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 44.77 36.73   44.12 

िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् 
तथा आिूर्ति मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 188241 262805   451046 

थि/िट 4734 17880   22614 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 192975 280685   473660 

जम्मा खचि 136559 212965   349524 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 72.54 81.04   77.49 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 70.76 75.87   73.79 

भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, 
सहकारी तथा गररबी 
र्नवारण मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1864055 262545   2126600 

थि/िट -4408 24484   20076 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1859647 287029   2146676 

जम्मा खचि 1372085 208371   1580455 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 73.61 79.37   74.32 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 73.78 72.60   73.62 

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश 
मार्मला मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 74240 814000   888240 

थि/िट -9750 10000   250 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 64490 824000   888490 

जम्मा खचि 40068 608694   648762 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 53.97 74.78   73.04 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 62.13 73.87   73.02 

वन, वातावरण तथा 
भसंूरक्षण मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 604766 292717   897483 

थि/िट 8414 13350   21764 
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र्नकार्/मन्त्रालर्को नाम र्ववरण चाल ु िुाँजजगत 
र्वत्तीर् 
व्र्वस्था 

जम्मा 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 613180 306067   919247 

जम्मा खचि 440592 257030   697622 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 72.85 87.81   77.73 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 71.85 83.98   75.89 

भौर्तक िूवाििार, शहरी 
र्वकास तथा र्ातार्ात 
व्र्वस्था मन्त्रालर्स्था 

मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 360968 8110988   8471956 

थि/िट 9903 1140750   1150653 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 370871 9251738   9622609 

जम्मा खचि 253087 6886449   7139535 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 70.11 84.90   84.27 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 68.24 74.43   74.20 

उजाि, जलस्रोत तथा 
खानेिानी मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 266531 4377395   4643926 

थि/िट 2491 1011514   1014005 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 269022 5388909   5657931 

जम्मा खचि 201642 4870493   5072134 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 75.65 111.26   109.22 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 74.95 90.38   89.65 

जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान 
प्रर्वर्ि तथा सामाजजक 
मन्त्रालर्क र्वकास 

मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1272747 881770   2154517 

थि/िट 11474 27780   39254 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1284221 909550   2193771 

जम्मा खचि 847371 681707   1529078 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 66.58 77.31   70.97 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 65.98 74.95   69.70 
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र्नकार्/मन्त्रालर्को नाम र्ववरण चाल ु िुाँजजगत 
र्वत्तीर् 
व्र्वस्था 

जम्मा 

र्वुा तथा खेलकुद 
मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 191142 108300   299442 

थि/िट 19000 82400   101400 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 210142 190700   400842 

जम्मा खचि 74486 151415   225901 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 38.97 139.81   75.44 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 35.45 79.40   56.36 

स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा 
मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1816440 327818   2144258 

थि/िट 502190 119918   622108 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 2318630 447736   2766366 

जम्मा खचि 1598004 324818   1922823 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 87.97 99.08   89.67 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 68.92 72.55   69.51 

प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना 
आर्ोग 

सरुु र्वर्नर्ोजन 27257 7499   34756 

थि/िट 1476     1476 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 28733 7499   36232 

जम्मा खचि 17151 6091   23242 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 62.92 81.23   66.87 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 59.69 81.23   64.15 

अथिर्वत्तीर् व्र्वस्था 

सरुु र्वर्नर्ोजन     240000 240000 

थि/िट         

जम्मा र्वर्नर्ोजन     240000 240000 

जम्मा खचि         
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र्नकार्/मन्त्रालर्को नाम र्ववरण चाल ु िुाँजजगत 
र्वत्तीर् 
व्र्वस्था 

जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि %         

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि %         

अथि आन्त्तररक ऋण 
भकु्तानी 

सरुु र्वर्नर्ोजन 5000     5000 

थि/िट         

जम्मा र्वर्नर्ोजन 5000     5000 

जम्मा खचि         

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि %         

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि %         

कमिचारी सरु्विा तथा 
सेवार्नवृत्त सरु्विा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 3000     3000 

थि/िट         

जम्मा र्वर्नर्ोजन 3000     3000 

जम्मा खचि         

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि %         

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि %         

अथि र्वर्वि भैिरी आउन े

सरुु र्वर्नर्ोजन 2100832 1050168   3151000 

थि/िट -502754 -732886   -1235640 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1598078 317282   1915360 

जम्मा खचि         

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि %         

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि %         

स्थानीर् तह र्वत्तीर् 
हस्तान्त्तरण 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1950000     1950000 

थि/िट 141961     141961 
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र्नकार्/मन्त्रालर्को नाम र्ववरण चाल ु िुाँजजगत 
र्वत्तीर् 
व्र्वस्था 

जम्मा 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 2091961     2091961 

जम्मा खचि 1726776     1726776 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 88.55     88.55 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 82.54     82.54 

जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 13082067 16734633 240000 30056700 

थि/िट -477857 1774042   1296185 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 12604210 18508675 240000 31352885 

जम्मा खचि 7618003 14464541   22082544 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 58.23 86.43   73.47 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 60.44 78.15   70.43 
 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा मन्त्रालर्/र्नकार्गत र्वर्नर्ोजन भएको कूल बजेट मध्र् ेआर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्म 
प्रदेश सभाबाट ७०.४१ प्रर्तशत, प्रदेश लोकसेवा आर्ोगबाट ८२.८७ प्रर्तशत, मखु्र् न्त्र्ार्ार्िवक्ताको 
कार्ािलर्बाट ७४.५४ प्रर्तशत, मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्बाट ५६.५६ प्रर्तशत, अथि 
मन्त्रालर्बाट ४४.१२ प्रर्तशत, िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा आिूर्ति मन्त्रालर्बाट ७३.७९ प्रर्तशत, भरू्म 
व्र्वस्था, कृर्र्, सहकारी तथा गररबी र्नवारण मन्त्रालर्बाट ७३.६२ प्रर्तशत, कानून, सञ्चार तथा प्रदेश मार्मला 
मन्त्रालर्बाट ७३.०२ प्रर्तशत, भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर्बाट ७४.२० 
प्रर्तशत, उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालर्बाट ८९.६५ प्रर्तशत, जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा 
सामाजजक मन्त्रालर्क र्वकास मन्त्रालर्बाट ६९.७० प्रर्तशत, र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर्बाट ५६.३६ 
प्रर्तशत, स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्बाट ६९.५१ प्रर्तशत र प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगबाट ६४.१५ 
प्रर्तशत रकम खचि भएको छ। समग्रमा प्रदेश सरकारबाट सरुु र्वर्नर्ोजनको ७३.४७ प्रर्तशत खचि भएको 
छ। 
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आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा मन्त्रालर्/र्नकार्गत रुिमा भएको खचिको भारलाई र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

जचर २.२: मन्त्रालर्/र्नकार्गत खचिको भार 
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२.३ स्रोतगत खचिको र्ववरण 
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को कूल बजेट र आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा भएको स्रोतगत खचि र्नम्नानसुारको 
तार्लकामा देखाइएको छ। र्वर्नर्ोजजत बजेटको स्रोतमा प्रदेश सरकारको स्रोत र नेिाल सरकारबाट प्राप्त हनु े
र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान, सशति अनदुान, र्वशेर् अनदुान र समिूरक अनदुानलाई र्लइएको छ। 

तार्लका २.३: स्रोतगत र्वर्नर्ोजन र खचिको र्ववरण 
 (रू. हजारमा) 

र्ववरण प्रदेश 
र्वत्तीर् 

समानीकरण 
सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

चा
ल ु

र्वर्नर्ोजन 10985667 0 1938900 157500 0 13082067 

खचि 5938924 0 1572315 106763 0 7618003 

खचि प्रर्तशत 54.06 ०.०० 81.09 67.79 ०.०० 58.23 

िूाँ ज
ीग
त 

र्वर्नर्ोजन 5801333 7422800 2245400 391500 873600 16734633 

खचि 5259166 6082457 2410182 330539 382196 14464541 

खचि प्रर्तशत 90.65 81.94 107.34 84.43 43.75 86.43 

र्वत्त
ीर्
 व्
र्व

स्थ
ा र्वर्नर्ोजन 240000 0 0 0 0 0 

खचि 0 0 0 0 0 0 

खचि प्रर्तशत ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० 

जम्
मा
 

र्वर्नर्ोजन 17027000 7422800 4184300 549000 873600 30056700 

खचि 11198090 6082457 3982498 437303 382196 22082544 

खचि प्रर्तशत 66.71 81.94 95.18 79.65 43.75 73.47 
 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेटमा प्रदेश स्रोततफि  रू. १७ अबि २ करोड ७० लाख, र्वत्तीर् समानीकरण 
अनदुानतफि  रू. ७ अबि ४२ करोड २८ लाख, सशति अनदुानतफि  रू. ४ अबि १८ करोड ४३ लाख, र्वशेर् 
अनदुानतफि  रू. ५४ करोड ९० लाख र समिूरक अनदुानतफि  रू. ८७ करोड ३६ लाख र्वर्नर्ोजन भएकोमा 
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आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्मा क्रमशः र्वर्नर्ोजनको ६६.७१ प्रर्तशत, ८१.९४ प्रर्तशत, ७२.६७ प्रर्तशत, ७९.६५ 
प्रर्तशत र ४३.७५ प्रर्तशत खचि भई सरुु र्वर्नर्ोजनको ७३.४७ प्रर्तशत खचि भएको छ।  

स्रोतगत र्वर्नर्ोजन र खचिको तलुनात्मक अवस्थालाई र्नम्नानसुार स्तम्भ जचरमा देखाइएको छ। 

जचर २.३: स्रोतगत र्वर्नर्ोजन र खचिको अवस्था 

   
 

२.4 र्वगत आर्थिक वर्िका खचिको तलुना 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को कूल र्वर्नर्ोजजत बजेट र खचिको अवस्था सो भन्त्दा अजिल्ला २ आर्थिक वर्िहरूको 
सोही अवर्िसाँग तलुना गदाि देहार् बमोजजम देजखएको छ। 

तार्लका २.४: तीन आर्थिक वर्िको र्वर्नर्ोजन र खचिको अवस्था  
 (रू. हजारमा) 

र्ववरण आर्थिक वर्ि 
२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

र्वर्नर्ोजन खचि खचि % र्वर्नर्ोजन खचि खचि % र्वर्नर्ोजन खचि खचि % 

चाल ु १२२८५७७२ ६४२६९२१ 52.31 १४३४२६८४ ८०४९०३३ 56.12 १३०८२०६७ ७६१८००३ ५८.२३ 

िुाँजीगत १९८४९०२० १३९८६६९६ 70.47 १९९९९४७६ १७६०४७८९ 88.03 १६७३४६३३ १४४६४५४१ ८६.४३ 

र्वत्तीर् व्र्वस्था ०   0.00 ५००००० ० 0.00 २४०००० ० ०.०० 

जम्मा ३२१३४७९२ २०४१३६१७ 63.52 ३४८४२१६० २५६५३८२१ 73.63 ३००५६७०० २२०८२५४४ ७३.४७ 
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िर्छल्ला तीन आर्थिक वर्िको खचिको अवस्थालाई हेदाि आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा कुल र्वर्नर्ोजनको ६३.५२ 
प्रर्तशत, आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा ७३.६३ प्रर्तशत र आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा ७३.४७ प्रर्तशत खचि 
भएको देजखन्त्छ। आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा भन्त्दा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा र्वर्नर्ोजन र खचि दवैुमा 
वृर्द्ध रहेको छ भन ेकोरोना महामारी लगार्तका कारण आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजनमा केही कम 
रहेिर्न खचि प्रर्तशत भने जस्थर रहेको छ। र्सबाट प्रदेश सरकारबाट हनु ेबजेट कार्ािन्त्वर्न र कार्ािन्त्वर्न 
क्षमता सन्त्तोर्जनक रहेको मान्न सर्कन्त्छ। 

जचर २.४: तीन आर्थिक वर्िको र्वर्नर्ोजन र खचिको तलुनात्मक अवस्था 

  

२.५ खचि शीर्िकगत र्वर्नर्ोजन र खचि जस्थर्त 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा शीर्िकगत आिारमा गररएको र्वर्नर्ोजन रकम र आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा 
भएको खचिको र्ववरणलाई र्नम्नानसुार तार्लकामा देखाइएको छ। 

तार्लका २.५: शचि शीर्िकगत र्वर्नर्ोजन र खचि 
(रू. हजारमा) 

 खचि 
शीर्िक 

र्वर्नर्ोजन (स्रोतगत) खचि (स्रोतगत) 
खचि 

प्रर्तशत प्रदेश 
र्वत्तीर् 

समानीकरण 
सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

२११११ 1688158   143593     1831751 
1009729 

  115114     1124843 61.41 

21112 61631         61631 55897         55897 90.70 
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२२०८२५४४

०

५००००००

१०००००००

१५००००००

२०००००००

२५००००००
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 खचि 
शीर्िक 

र्वर्नर्ोजन (स्रोतगत) खचि (स्रोतगत) 
खचि 

प्रर्तशत प्रदेश 
र्वत्तीर् 

समानीकरण 
सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

21121 32896   2765     35661 18964   2035     20999 58.89 

21122 37077         37077 18321   854     19175 51.72 

21123 54   457     511 0   0     0 0.00 

21131 46265   4685     50950 14951   4000     18951 37.19 

21132 75262   6048     81310 38094   4827     42921 52.79 

21134 26733   1880     28613 16760   960     17719 61.93 

21135 3100   1800     4900 12195   1120     13315 271.73 

21139 42211         42211 31017         31017 73.48 

21141 9256   300     9556 5550   205     5755 60.22 

21142 18759         18759 15900         15900 84.76 

21149     5942     5942     2797     2797 47.08 

21211 432         432 0         0 0.00 

21212 2915         2915 54         54 1.85 

21213 4895         4895 1237         1237 25.26 

22111 65776   4458     70234 55191   2916     58107 82.73 

22112 49618   1903     51521 29573   1415     30988 60.15 

22211 5613         5613 7608         7608 135.53 

22212 77020   2624 205   79849 72042   2461 185   74688 93.54 

22213 69651   2040     71691 72529   1821 697   75047 104.68 

22214 19370   1200     20570 12140   249     12389 60.23 

22221 30964   1694     32658 26040   1017     27057 82.85 

22231 39820   16632     56452 33968   12277     46245 81.92 

22291 9692   1832     11524 8166   1341     9507 82.49 

22311 89330   3080     92410 89539   2946     92485 100.08 

22312 1560   876     2436 1455   640     2094 85.96 

22313 2468   2200     4668 1189   2022     3211 68.78 

22314 12988   714     13702 9410   549     9959 72.69 

22315 54632   3720 430   58782 47726   2981 420   51127 86.98 

22319 6577   3352     9929 6509   2866     9375 94.42 

22411 13881   0     13881 4621   2104     6725 48.45 

22412 11284   680     11964 7196   39     7235 60.47 

22413 361911   28640     390551 336970   64998     401968 102.92 

22419 3265   32400     35665 2054   7855     9909 27.78 

22511 26367   63852     90219 15466   38251     53717 59.54 

22512 141538   55243     196781 109135   38685     147820 75.12 

22521 5045   2500     7545 4429   1027     5455 72.30 

22522 2815025   1496206 155815   4467046 1215265   1212837 104409   2532511 56.69 

22529 800         800 719         719 89.88 

22611 90735   7646 1050   99431 77624   5992 1052   84669 85.15 

22612 29922   2868     32790 23572   2677     26249 80.05 

22613 3300         3300 603         603 18.28 
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 खचि 
शीर्िक 

र्वर्नर्ोजन (स्रोतगत) खचि (स्रोतगत) 
खचि 

प्रर्तशत प्रदेश 
र्वत्तीर् 

समानीकरण 
सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

22619     303     303     90     90 29.72 

22711 81693   2359     84052 113897   2042     115939 137.94 

24211 2500         2500 0         0 0.00 

24311 2500         2500 0         0 0.00 

26331 1100000         1100000 1100000         1100000 100.00 

26332 223500         223500 195879         195879 87.64 

26333 115000         115000 80150         80150 69.70 

26334 511500         511500 350747         350747 68.57 

26411 500         500 0         0 0.00 

26412 51000         51000 52909         52909 103.74 

26413 163165         163165 90325         90325 55.36 

26422 150000         150000 122973         122973 81.98 

26423 54100         54100 28082         28082 51.91 

27111 9670         9670 7461         7461 77.16 

27112 5000   700     5700 5000   500     5500 96.49 

27211 1500   20096     21596 831   18448     19280 89.27 

27212 163000         163000 199145         199145 122.17 

27213 50480   9128     59608 43786   7093     50878 85.36 

27311 500         500 0         0 0.00 

27312 500         500 0         0 0.00 

27313 500         500 0         0 0.00 

27314 500         500 0         0 0.00 

27315 500         500 0         0 0.00 

28141 300         300 250         250 83.33 

28142 58575   2484     61059 37566   2264     39830 65.23 

28143 830         830 268         268 32.34 

28211 500         500 250         250 50.00 

28212 500         500 0         0 0.00 

28911 2149558         2149558 0         0 0.00 

31112 906523 82500 389630 20000   1398653 766361 250311 225058 20000   1261730 90.21 

31113     1510     1510     1068     1068 70.71 

31114 43760         43760 49248         49248 112.54 

31115 7660         7660 9317         9317 121.63 

31121 7500   2150     9650 113535   1609     115144 1193.20 

31122 255138 5840 36650 63000   360628 186958 5682 32903 2985   228528 63.37 

31123 62365 3700 5560     71625 69607 3514 5317     78438 109.51 

31131 6200         6200 3111         3111 50.17 

31134 52250         52250 42465         42465 81.27 

31135     1500     1500     12     12 0.79 

31141     2500     2500     2495     2495 99.80 

31151 990428 4935855 195900   873600 6995783 1324131 3988586 295868   382196 5990781 85.63 
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 खचि 
शीर्िक 

र्वर्नर्ोजन (स्रोतगत) खचि (स्रोतगत) 
खचि 

प्रर्तशत प्रदेश 
र्वत्तीर् 

समानीकरण 
सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश 

र्वत्तीर् 
समानीकरण 

सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

31153 248700 13100       261800 46243   2308     48550 18.54 

31154 71900 293850 14000     379750 109838 325440 21351     456629 120.24 

31155 324950 675115 468200     1468265 337419 547629 366780     1251828 85.26 

31156 678560 656440 594000 308500   2237500 1306793 647332 866312 279963   3100401 138.57 

31157 43675   48000     91675 30955   40680     71636 78.14 

31158 11993 2000 400     14393 9369   389     9759 67.80 

31159 766083 1000 47900     814983 686565 259559 30231     976356 119.80 

31161 67525 5200       72725 73757 4656       78413 107.82 

31171 13055   437500     450555 12265   520108 27592   559964 124.28 

31172 177900 28200       206100 81230 47440       128670 62.43 

31511 1065168 720000       1785168           0 0.00 

32152 240000         240000           0 0.00 

जम्मा 17027000 7422800 4184300 549000 873600 30056700 11198090 6080149 3984805 437303 382196 22082544 73.47 

 

खचि शीर्िकगत रूिमा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा चालतुफि का खचि शीर्िकहरूमा भन्त्दा िुाँजजगत तफि का खचि 
शीर्िकहरूमा बढी खचि भएको छ। िुाँजजगततफि का सडक, सडक िलु, र्संचाई र खानेिानीतफि का खचि 
शीर्िकहरूमा सरुु र्वर्नर्ोजनभन्त्दा बढी खचि भएको देजखन्त्छ। सरुु र्वर्नर्ोजन भन्त्दा बढी खचि भएका खचि 
शीर्िकहरूमा अथि र्वर्वि (खचि शीर्िक नम्बरहरू २८९११ र ३१५११) मा र्वर्नर्ोजन भएको बजेट र कम 
खचि भएका अन्त्र् खचि शीर्िकहरूबाट रकमान्त्तर गरी खचि व्र्वस्थािन गररएको छ। 

 

२.६ बजेट उिशीर्िकगत र्वर्नर्ोजन र खचिको जस्थर्त 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजजत बजेट मध्र्े बजेट उिशीर्िकगत रुिमा भएको र्वर्नर्ोजन र आर्थिक 
वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा भएको खचिको जस्थर्त र्नम्नानसुार रहेको छ। 

तार्लका २.६: बजेट उिशीर्िकगत र्वर्नर्ोजन र खचि 
(रू. हजारमा) 

बजेट उिशीर्िक चाल ु िुाँजजगत जम्मा 

कोड नाम र्वर्नर्ोजन खचि र्वर्नर्ोजन खचि र्वर्नर्ोजन खचि 

20200001 प्रदेश सभा (सभामखु/ उिसभामखु) 5804 3272 0 0 5804 3272 

20200011 प्रदेश सभा (प्रदेश सभा सदस्र्हरू) 84327 51749 0 0 84327 51749 

20200012 प्रदेश सभा सजचवालर् 57653 51019 12428 25702 70081 76720 

21000001 प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 5469 5171 0 0 5469 5171 

21000011 प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 68758 89519 6000 13979 74758 103498 

21600011 मखु्र् न्त्र्ार्ार्िवक्ताको कार्ािलर् 13882 11266 1000 287 14882 11553 
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बजेट उिशीर्िक चाल ु िुाँजजगत जम्मा 

कोड नाम र्वर्नर्ोजन खचि र्वर्नर्ोजन खचि र्वर्नर्ोजन खचि 

30100011 मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर् 1652450 492770 201500 207689 1853950 700459 

30102011 प्रजशक्षण प्रर्तष्ठान 17711 7154 1500 747 19211 7901 

30191120 प्रदेश तथा स्थानीर् शासन सहर्ोग कार्िक्रम 287900 118598 3000 2585 290900 121182 

30191121 स्थानीर् र्वकास प्रजशक्षण प्रर्तष्ठान 2800 2165 0 0 2800 2165 

30500011 अथि मन्त्रालर् 133722 43536 11200 4483 144922 48019 

30501011 प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रक कार्ािलर् 20872 27407 2000 1036 22872 28443 

30501012 प्रदेश लेखा इकाइ कार्ािलर्हरू 5500 5427 0 0 5500 5427 

30700011 िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा आिूर्ति मन्त्रालर् 61309 42468 244950 166814 306259 209282 

30701011 उद्योग, वाजणज्र् तथा उिभोक्ता र्हत संरक्षण र्नदेशनालर् 18593 12396 350 258 18943 12653 

30701012 िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ािलर्हरू 108339 81632 17505 45894 125844 127525 

31200011 भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, सहकारी तथा गरीबी र्नवारण मन्त्रालर् 453565 114896 12170 28776 465735 143671 

31201001 कृर्र् स्रोत केन्त्रहरू 49419 41980 32610 22991 82029 64972 

31201011 कृर्र् र्वकास र्नदेशनालर् 67669 107579 310 1300 67979 108879 

31201012 कृर्र् व्र्वसार् प्रवद्धिन सहर्ोग तथा तार्लम केन्त्र 22938 18982 2200 1684 25138 20666 

31201013 माटो तथा मल िररक्षण प्रर्ोगशाला 16948 16027 936 929 17884 16955 

31201014 र्बउ र्वजन प्रर्ोगशाला 11537 10228 200 199 11737 10427 

31201015 बाली संरक्षण प्रर्ोगशाला 16091 14669 1750 1720 17841 16390 

31201016 कृर्र् ज्ञान केन्त्रहरू 342649 391219 76655 65888 419304 457107 

31202011 िशिुन्त्छी तथा मत्स्र् र्वकास र्नदेशनालर् 32234 20899 2900 2776 35134 23674 

31202012 िश ुसेवा तार्लम केन्त्र 17227 14920 9218 7120 26445 22041 

31202014 मत्स्र् र्वकास केन्त्र 15127 11052 1021 1017 16148 12068 

31202015 भेटेररनरी अस्िताल तथा िश ुसेवा र्वज्ञ केन्त्रहरू 483551 393842 122575 73783 606126 467625 

31291120 कृर्र् र्वकास रणनीर्त अनगुमन तथा समन्त्वर् कार्िक्रम 6000 4177 0 0 6000 4177 

31291121 प्रिानमन्त्री कृर्र् आिुर्नर्ककरण िररर्ोजना 261500 175516 0 0 261500 175516 

31291122 कृर्र् र्वभाग 55700 26219 0 0 55700 26219 

31291123 िश ुसेवा र्वभाग 11900 9678 0 0 11900 9678 

31400011 कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मार्मला मन्त्रालर् 74240 40139 804000 604524 878240 644663 

31491120 सह-लगानी 0 0 10000 3707 10000 3707 

32001001 वन, वातावरण तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर् 37082 27994 41350 2744 78432 30738 

32002001 वन र्नदेशनालर् 26449 19523 2200 2165 28649 21687 

32002002 र्डर्भजन वन कार्ािलर्हरू 434852 293065 72767 68153 507619 361218 

32002003 वन अनसुन्त्िान तथा प्रजशक्षण केन्त्र 16749 15511 5150 4641 21899 20152 

32003001 भसंूरक्षण कार्ािलर्हरू 45151 38144 38800 74772 83951 112916 

32003002 ताल संरक्षण तथा र्वकास प्रार्िकरण 9683 3800 17450 10641 27133 14441 

32091120 वन तथा भ-ूसंरक्षण र्वभाग 19500 31933 0 0 19500 31933 

32091121 रार्िर् वन र्वकास तथा व्र्वस्थािन कार्िक्रम 1000 858 58500 44927 59500 45784 

32091122 जलािार संरक्षण तथा ब्र्वस्थािन कार्िक्रम 0 0 30000 26480 30000 26480 

32091123 जर्डबटुी र्वकास कार्िक्रम 14300 10253 8500 8308 22800 18562 

32091124 वातावरण र्वभाग 0 0 18000 14200 18000 14200 

33700011 
भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा र्ातार्ात व्र्वस्था 
मन्त्रालर्स्था मन्त्रालर् 

53204 39402 330055 9115 383259 48517 
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33701011 र्ातार्ात िूवाििार र्नदेशनालर् 22341 14154 343750 283816 366091 297970 

33701012 िूवाििार र्वकास कार्ािलर्हरू 184870 112496 6479233 5565394 6664103 5677890 

33702011 र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ािलर्हरू 87798 77317 48050 44002 135848 121320 

33704011 सहरी र्वकास तथा भवन र्नमािण र्डर्भजन कार्ािलर्हरू 12755 9749 193500 149995 206255 159744 

33791120 बाग्लङु-बेनी 0 0 30000 26246 30000 26246 

33791121 व्र्ास मागि - बदु्धर्संह मागि 0 0 10000 7554 10000 7554 

33791122 र्मददि-क्र्ाक्मी-र्भमाद 0 0 40000 89459 40000 89459 

33791123 संभार्वत रणनीर्तक सडकहरू 0 0 135000 349459 135000 349459 

33791124 सम्भार्वत प्रादेजशक सडकहरू 0 0 155500 83658 155500 83658 

33791125 आवास व्र्वस्था कार्िक्रम 0 0 150000 73250 150000 73250 

33791126 झोलुंगे िलु क्षेरगत कार्िक्रम 0 0 10000 4983 10000 4983 

33791127 स्थानीर् स्तरका सडकिलु तथा सामदुार्र्क िहुंच सिुार िररर्ोजना 0 0 185900 201444 185900 201444 

34001001 उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालर् 60789 37571 307600 59636 368389 97207 

34003001 जलस्रोत तथा र्संचाइ र्वकास र्डर्भजन कार्ािलर्हरू 99184 78675 995005 997646 1094189 1076321 

34003002 जलस्रोत, र्संचाई तथा खानेिानी कार्ािलर्हरू 35454 23754 323190 275633 358644 299387 

34003003 भरू्मगत जलस्रोत तथा र्संचाइ कार्ािलर्हरू 12212 8884 153400 156014 165612 164898 

34004001 खानेिानी तथा सरसफाई र्डर्भजन कार्ािलर्हरू 58892 52494 1521100 2123307 1579992 2175801 

34091120 रार्िर् ग्रामीण तथा नवीकरणीर् उजाि कार्िक्रम 0 0 8000 7485 8000 7485 

34091121 समदुार् व्र्वजस्थत र्संजचत कृर्र् क्षेर आर्ोजना 0 0 3900 3525 3900 3525 

34091122 नदी र्नर्न्त्रण 0 0 14000 21351 14000 21351 

34091123 ममित संभार आर्ोजनाहरू 0 0 49500 56869 49500 56869 

34091124 समदृ्ध तराई मिेस र्संचाइ र्वशेर् कार्िक्रम 0 0 3500 3380 3500 3380 

34091125 भरु्मगत स्र्ालो तथा र्डि टु्यववेल र्संचाई आर्ोजना 0 0 12000 13270 12000 13270 

34091126 मझौला र्संचाई आर्ोजना 0 0 399300 289736 399300 289736 

34091127 खानेिानी तथा गणुस्तर सिुार कार्िक्रम 0 0 5000 1677 5000 1677 

34091128 जलवार् ुअनकुुर्लत वृहत खानेिानी आर्ोजना 0 0 578900 852978 578900 852978 

34091129 ढल र्नमािण तथा प्रशोिन कार्िक्रम 0 0 3000 6500 3000 6500 

35000011 
जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा सामाजजक मन्त्रालर्क र्वकास 

मन्त्रालर् 
160395 66138 104300 53654 264695 119791 

35000012 रोजगार सूचना केन्त्रहरू 5772 1820 600 496 6372 2315 

35000013 व्र्वसार्ीक तथा सीि र्वकास कार्ािलर् 51190 43984 5360 4350 56550 48334 

35000050 संग्रहालर्हरू 13202 9565 25450 21553 38652 31118 

35001011 जशक्षा र्वकास र्नदेशनालर् 32588 19514 960 1942 33548 21456 

35002011 जशक्षा तार्लम केन्त्र 25535 21812 4950 4498 30485 26311 

35007011 गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर् 190000 166475 0 0 190000 166475 

35007012 गण्डकी प्रार्वर्िक प्रर्तष्ठान 29357 10310 10800 1009 40157 11319 

35007016 गण्डकी प्रदेश र्वज्ञान तथा प्रर्वर्ि प्रर्तष्ठान 15725 9440 13500 17167 29225 26607 

35008009 गण्डकी प्रज्ञा प्रर्तष्ठान 29177 16081 8200 6376 37377 22457 

35008016 सामाजजक र्वकास कार्ािलर्हरू 192706 89593 420250 403096 612956 492689 

35091120 संस्कृर्त प्रवद्धिन कार्िक्रम 0 0 2400 3152 2400 3152 

35091121 िर्िटन िूवाििार र्वकास आर्ोजना 0 0 1000 998 1000 998 
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35091122 सामाजजक र्वकास कार्िक्रम 0 4245 2500 2495 2500 6740 

35091123 सबैका लार्ग जशक्षा- जशश ुर्वकास कार्िक्रम 200 0 0 0 200 0 

35091124 र्वद्यालर् क्षेर र्वकास कार्िक्रम- जजल्ला स्तर 79700 54743 20000 5694 99700 60438 

35091125 रार्िर् िरीक्षा बोडि 42900 24550 0 695 42900 25245 

35091126 
प्रार्वर्िक जशक्षा तथा व्र्वसार्र्क तार्लम िररर्द् (र्वशेर् कार्िक्रम 
समेत) 

403300 307713 261500 154089 664800 461802 

35091127 रोजगार प्रवद्धिन कार्िक्रम 1000 74 0 0 1000 74 

35101001 र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर् 95730 40718 72800 131489 168530 172208 

35103002 गण्डकी प्रदेश खेलकुद िररर्द 54612 18599 18000 11017 72612 29616 

35191120 रार्िर् र्वुा िररचालन कार्िक्रम 32400 7855 0 0 32400 7855 

35191121 रार्िर् खेलकुद िररर्द् 6500 6500 17500 8853 24000 15353 

35191122 रार्िर् र्वुा िररर्द् 1900 680 0 0 1900 680 

35501001 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् 162824 39999 83500 17209 246324 57207 

35502001 स्वास््र् र्नदेशनालर् 38968 23311 1500 1462 40468 24773 

35503001 स्वास््र् तार्लम केन्त्र 41211 32335 2650 2364 43861 34699 

35504001 जनस्वास््र् प्रर्ोगशाला 27030 15569 7250 4216 34280 19786 

35505001 स्वास््र् आिूर्ति व्र्वस्थािन केन्त्र 58424 43048 21650 20110 80074 63158 

35506001 अस्ितालहरू 487787 369936 157728 206450 645515 576386 

35507001 स्वास््र् कार्ािलर्हरू 197174 218822 13590 13908 210764 232730 

35508001 आरू्वेद केन्त्रहरू 92622 68357 20950 19277 113572 87634 

35591120 अनगुमन, मूल्र्ांकन तथा र्ोजना सदुृढीकरण 0 45373 15000 19712 15000 65085 

35591121 क्षर्रोग र्नर्न्त्रण 16900 12015 0 0 16900 12015 

35591122 एड्स तथा र्ौन रोग र्नर्न्त्रण 15100 10445 0 0 15100 10445 

35591123 एकीकृत मर्हला स्वास््र् तथा प्रजनन स्वास््र् कार्िक्रम 415900 289510 4000 3021 419900 292531 

35591124 महामारी तथा रोग र्नर्न्त्रण कार्िक्रम 55500 265398 0 5439 55500 270838 

35591125 स्वास््र् ब्र्वस्थािन कार्िक्रम 31400 21984 0 0 31400 21984 

35591126 रार्िर् स्वास््र् जशक्षा, सूचना तथा संचार केन्त्र 7500 4431 0 0 7500 4431 

35591127 रार्िर् तार्लम कार्िक्रम 5700 5078 0 0 5700 5078 

35591128 उिचारात्मक सेवा कार्िक्रम 43400 35427 0 0 43400 35427 

35591129 नर्सिङ तथा सामाजर्क सरुक्षा सेवा कािर्क्रम 60300 42004 0 0 60300 42004 

35591130 आर्वेुद सेवा कार्िक्रम 58700 52157 0 11631 58700 63788 

39100011 प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोग 27257 17151 7499 6091 34756 23242 

50100001 र्वत्तीर् व्र्वस्था 0 0 240000 0 240000 0 

50201001 प्रदेश सरकारको ऋण भकु्तानी 5000 0 0 0 5000 0 

60100011 र्नवृत्तभरण 500 0 0 0 500 0 

60100012 उिदान 500 0 0 0 500 0 

60100013 संजचत र्वदा 500 0 0 0 500 0 

60100014 मतृ कमिचारी सहार्ता 500 0 0 0 500 0 

60100015 कमिचारी सरु्विा 500 0 0 0 500 0 

60100016 और्र्ि उिचार 500 0 0 0 500 0 

60200001 दण्ड जररवाना र्फताि (अदालतहरूको िरौटी र्फताि समेत) 1000 0 0 0 1000 0 
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60200011 भैिरी आउने- सािारण प्रशासन 2099832 0 0 0 2099832 0 

60200012 भैिरी आउने- र्वकास प्रशासन 0 0 1050168 0 1050168 0 

80104011 िोखरा महानगरिार्लका 92804 100254 0 0 92804 100254 

80104101 कावासोती नगरिार्लका  32299 29462 0 0 32299 29462 

80104102 गैंडाकोट नगरिार्लका  31691 26091 0 0 31691 26091 

80104103 देवचलुी नगरिार्लका  27252 27723 0 0 27252 27723 

80104104 मध्र्र्वन्त्द ुनगरिार्लका  29696 26599 0 0 29696 26599 

80104105 गल्र्ाङ नगरिार्लका  25951 23223 0 0 25951 23223 

80104106 चािाकोट नगरिार्लका  22381 17381 0 0 22381 17381 

80104107 ितुलीबजार नगरिार्लका  28168 26230 0 0 28168 26230 

80104108 भीरकोट नगरिार्लका  22355 19035 0 0 22355 19035 

80104109 वार्लङ नगरिार्लका  29868 27368 0 0 29868 27368 

80104110 भान ुनगरिार्लका  27810 29999 0 0 27810 29999 

80104111 र्भमाद नगरिार्लका  23842 18164 0 0 23842 18164 

80104112 व्र्ास नगरिार्लका  34478 40153 0 0 34478 40153 

80104113 शकु्लागण्डकी नगरिार्लका  28838 23838 0 0 28838 23838 

80104114 गोरखा नगरिार्लका  40425 35425 0 0 40425 35425 

80104115 िालङुटार नगरिार्लका  33773 29773 0 0 33773 29773 

80104116 बेसीशहर नगरिार्लका  27023 26226 0 0 27023 26226 

80104117 मध्र्नेिाल नगरिार्लका  21758 17824 0 0 21758 17824 

80104118 राईनास नगरिार्लका  19883 14883 0 0 19883 14883 

80104119 सनु्त्दरबजार नगरिार्लका  23013 18275 0 0 23013 18275 

80104120 कुश्मा नगरिार्लका  26765 21720 0 0 26765 21720 

80104121 फलेवास नगरिार्लका  22118 26063 0 0 22118 26063 

80104122 गल्कोट नगरिार्लका  24222 21811 0 0 24222 21811 

80104123 जैर्मनी नगरिार्लका 23884 22825 0 0 23884 22825 

80104124 ढोरिाटन नगरिार्लका  21668 19668 0 0 21668 19668 

80104125 बाग्लङु नगरिार्लका  31422 27817 0 0 31422 27817 

80104126 बेनी नगरिार्लका  25076 21207 0 0 25076 21207 

80104301 बौदीकाली गाउाँिार्लका 18823 8823 0 0 18823 8823 

80104302 बरु्लङटार गाउाँिार्लका 19743 14743 0 0 19743 14743 

80104303 र्बनर्ी र्रवेणी गाउाँिार्लका 24790 24790 0 0 24790 24790 

80104304 हपु्सेकोट गाउाँिार्लका 21858 23568 0 0 21858 23568 

80104305 अजुिनचौिारी गाउाँिार्लका  19305 21805 0 0 19305 21805 

80104306 आाँर्िखोला गाउाँिार्लका  19540 19212 0 0 19540 19212 

80104307 कालीगण्डकी गाउाँिार्लका  21525 22669 0 0 21525 22669 

80104308 फेदीखोला गाउाँिार्लका  18052 15758 0 0 18052 15758 

80104309 र्वरुवा गाउाँिार्लका  20109 19563 0 0 20109 19563 

80104310 हररनाश गाउाँिार्लका  19628 17480 0 0 19628 17480 

80104311 आाँबखैुरेनी गाउाँिार्लका 21018 11018 0 0 21018 11018 

80104312 ऋर्र्ङ्ग गाउाँिार्लका 21953 17632 0 0 21953 17632 
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80104313 जिररङ गाउाँिार्लका 19952 10952 0 0 19952 10952 

80104314 देविाट गाउाँिार्लका 19046 14046 0 0 19046 14046 

80104315 म्र्ाग्दे गाउाँिार्लका 21454 20209 0 0 21454 20209 

80104316 बजन्त्दिरु गाउाँिार्लका 20531 10983 0 0 20531 10983 

80104317 अजजरकोट गाउाँिार्लका 23389 18389 0 0 23389 18389 

80104318 आरूिाट गाउाँिार्लका 26797 21797 0 0 26797 21797 

80104319 गण्डकी गाउाँिार्लका 27203 22424 0 0 27203 22424 

80104320 चमुनवु्री गाउाँिार्लका 17423 12684 0 0 17423 12684 

80104321 िाचे गाउाँिार्लका 20508 15508 0 0 20508 15508 

80104322 र्भमसेन गाउाँिार्लका 26732 21732 0 0 26732 21732 

80104323 शर्हद लखन गाउाँिार्लका 29336 26136 0 0 29336 26136 

80104324 र्सरानचोक गाउाँिार्लका 27618 22618 0 0 27618 22618 

80104325 बारिाक सरु्लकोट गाउाँिार्लका 27658 23263 0 0 27658 23263 

80104326 चामे गाउाँिार्लका 14067 14067 0 0 14067 14067 

80104327 नािाि भरू्म गाउाँिार्लका 12500 7500 0 0 12500 7500 

80104328 नासोँ गाउाँिार्लका 14720 12600 0 0 14720 12600 

80104329 मनाङ र्ङस्र्ाङ गाउाँिार्लका 14833 9828 0 0 14833 9828 

80104330 क्व्होलासोथार  गाउाँिार्लका 16887 19624 0 0 16887 19624 

80104331 दिुिोखरी गाउाँिार्लका 17162 14602 0 0 17162 14602 

80104332 दोदी गाउाँिार्लका 19613 17556 0 0 19613 17556 

80104333 मस्र्ािङदी गाउाँिार्लका 19872 16870 0 0 19872 16870 

80104334 अन्निूणि गाउाँिार्लका 21960 16960 0 0 21960 16960 

80104335 माछािछेु्र गाउाँिार्लका 21312 16312 0 0 21312 16312 

80104336 मादी गाउाँिार्लका 19920 17093 0 0 19920 17093 

80104337 रूिा गाउाँिार्लका 18923 13923 0 0 18923 13923 

80104338 जलजला गाउाँिार्लका 21204 14689 0 0 21204 14689 

80104339 िैरंू् गाउाँिार्लका 19181 14134 0 0 19181 14134 

80104340 महाजशला गाउाँिार्लका 16902 15165 0 0 16902 15165 

80104341 मोदी गाउाँिार्लका 21080 20463 0 0 21080 20463 

80104342 र्वहादी गाउाँिार्लका 18451 21145 0 0 18451 21145 

80104343 काठेखोला गाउाँिार्लका 22277 18591 0 0 22277 18591 

80104344 तमानखोला गाउाँिार्लका 16860 6860 0 0 16860 6860 

80104345 ताराखोला गाउाँिार्लका 17549 16049 0 0 17549 16049 

80104346 र्नसीखोला गाउाँिार्लका 20845 11266 0 0 20845 11266 

80104347 वर्डगाड गाउाँिार्लका 23596 18596 0 0 23596 18596 

80104348 बरेङ गाउाँिार्लका 18463 13000 0 0 18463 13000 

80104349 अन्निूणि गाउाँिार्लका 18272 11128 0 0 18272 11128 

80104350 िवलार्गरी गाउाँिार्लका 18174 11383 0 0 18174 11383 

80104351 मङ्गला गाउाँिार्लका 19152 15576 0 0 19152 15576 

80104352 मार्लका गाउाँिार्लका 19985 16670 0 0 19985 16670 

80104353 रिगंुगा गाउाँिार्लका 18971 18157 0 0 18971 18157 
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बजेट उिशीर्िक चाल ु िुाँजजगत जम्मा 

कोड नाम र्वर्नर्ोजन खचि र्वर्नर्ोजन खचि र्वर्नर्ोजन खचि 

80104354 िरिझोङ गाउाँिार्लका 16326 24099 0 0 16326 24099 

80104355 थासाङ गाउाँिार्लका 15517 11000 0 0 15517 11000 

80104356 लो-िेकर दामोदरकुण्ड गाउाँिार्लका 13601 18601 0 0 13601 18601 

80104357 लोमन्त्थाङ गाउाँिार्लका 14420 13290 0 0 14420 13290 

80104358 वारागङु मजुक्तके्षर गाउाँिार्लका 14951 10673 0 0 14951 10673 

जम्मा 13082067 7580211 16974633 14463818 30056700 22044028 

  

२.७ कार्िगत बजेट र्वर्नर्ोजन र खचि जस्थर्त 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजजत बजेट मध्र्े कार्िगत शीर्िक अनसुार बजेट र्वर्नर्ोजन र आर्थिक 
वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा भएको खचिको जस्थर्त र्नम्नानसुार रहेको छ। 

तार्लका २.७: कार्िगत शीर्िक अनसुार र्वर्नर्ोजन र खचि 
(रू. हजारमा) 

शीर्िक 
चाल ु िुाँजजगत जम्मा 

र्वर्नर्ोजन खचि र्वर्नर्ोजन खचि र्वर्नर्ोजन खचि 

सामान्त्र् साविजर्नक सेवा 

कार्िकारी र र्विार्र्काको र्नकार्, र्वजत्तर् र वैदेजशक मार्मला 1874461 693500 219928 247370 2094389 940870 

सामान्त्र् सेवा 60789 37571 1357768 59636 1418557 97207 

सामान्त्र् आिारभतू सेवा 1000 0 0 0 1000 0 

सामान्त्र् अनसुन्त्िान तथा र्वकास सेवा 315157 135749 10499 8676 325656 144425 

अन्त्र् सामान्त्र् सेवा 2800 2165 0 0 2800 2165 

साविजर्नक ऋण कारोवार 5000 0 240000 0 245000 0 

र्वर्भन्न तहका सरकारहरू बीच हनु ेसामान्त्र् प्रकृर्तको 
हस्तान्त्तरण 

1950000 1694307 10000 3707 1960000 1698014 

साविजर्नक शाजन्त्त सरुक्षा 

न्त्र्ार्ालर् 13882 11266 1000 287 14882 11553 

आर्थिक मार्मला 

सामान्त्र् आर्थिक, व्र्ािाररक र श्म 1000 74 0 0 1000 74 

कृर्र्, वन , मत्स्र्िालन तथा जशकार 2497984 1834385 2087717 1915287 4585701 3749672 

इन्त्िन तथा उजाि 0 0 8000 7485 8000 7485 
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शीर्िक 
चाल ु िुाँजजगत जम्मा 

र्वर्नर्ोजन खचि र्वर्नर्ोजन खचि र्वर्नर्ोजन खचि 

खानी , उत्िादन तथा र्नमािण 0 0 566400 762804 566400 762804 

र्ातार्ात 348213 243369 7201088 5902328 7549301 6145697 

अन्त्र् उद्योगहरू 188241 136496 262805 212965 451046 349461 

अनसुन्त्िान तथा र्वकास - आर्थिक मार्मला 160094 76370 13200 5520 173294 81890 

आर्थिक मामीला - अन्त्र्र वर्गिकृत नभएको 0 0 1000 998 1000 998 

वातावरण संरक्षण 

ढल व्र्वस्थािन 0 0 3000 6500 3000 6500 

प्रदरु्ण न्त्रू्र्नकरण 74240 40139 804000 604524 878240 644663 

जैर्वक र्वर्विता र भ-ूसंरक्षण 82233 66138 80150 77516 162383 143654 

वातावरण संरक्षण - अन्त्र्र वर्गिकृत नभएको 0 0 18000 14200 18000 14200 

आवास तथा सामदुार्र्क सरु्विा 

आवास र्वकास 12755 9749 343500 223246 356255 232994 

सामदुार्र्क र्वकास 192706 89593 420250 403096 612956 492689 

खानेिानी 94346 76248 2428190 3253595 2522536 3329843 

स्वास््र् 

और्िी उत्िादन,उिकरण तथा औजार 31400 21984 0 0 31400 21984 

वर्हरंङ्ग सेवा 87500 287859 0 5439 87500 293298 

अस्िताल सेवा 1055009 779960 182678 240379 1237687 1020338 

साविजर्नक स्वास््र् सेवा 629331 450515 130140 59270 759471 509785 

अनसुन्त्िान सेवा 28925 64322 28500 36879 57425 101201 

मनोरंजन,संस्कृर्त तथा िमि 

मनोरंजनात्मक र खेलकुद सेवाहरू 191142 74352 108300 151359 299442 225712 

सांस्कृर्तक सेवा 29177 16081 10600 9529 39777 25609 

मनोरंजन, संस्कृती र िमि - अन्त्र्र वर्गिकृत नभएको 13202 9565 25450 21553 38652 31118 

जशक्षा 

तहमा वर्गिकृत नहनु ेजशक्षा (अनौिचाररक जशक्षा) 543811 394160 283000 161226 826811 555386 

जशक्षाको लार्ग सहार्क सेवाहरू 192983 85651 105260 55596 298243 141247 
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शीर्िक 
चाल ु िुाँजजगत जम्मा 

र्वर्नर्ोजन खचि र्वर्नर्ोजन खचि र्वर्नर्ोजन खचि 

जशक्षा अनसुन्त्िान र्वकास 76725 65796 10310 8849 87035 74645 

जशक्षा अन्त्र्र वर्गिकृत नभएको 219357 176785 10800 1009 230157 177794 

सामाजजक सरुक्षा 

अशक्त तथा र्बरामी 500 0 0 0 500 0 

वृद्ध 500 0 0 0 500 0 

उत्तर जजवी 2099832 0 0 0 2099832 0 

िररवार र जशश ुकल्र्ाण 500 0 0 0 500 0 

बेरोजगार 5772 1820 600 496 6372 2315 

सामाजजक असमावेशी 1500 0 0 0 1500 0 

सामाजजक सरुक्षा - अन्त्र्र वर्गिकृत नभएको 0 4245 2500 2495 2500 6740 

जम्मा 16974633 14463818 30056700 22044028 

 

२.८ लैर्ङ्गक उत्तरदार्ी बजेट र्वर्नर्ोजन र खचि जस्थर्त 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजजत बजेट मध्र् ेलैर्ङ्गक उत्तरदार्ी बजेट र्वर्नर्ोजन र आर्थिक वर्िको 
अन्त्त्र्सम्ममा भएको खचिको जस्थर्त र्नम्नानसुार रहेको छ। 

तार्लका २.८: लैर्ङ्गक उत्तरदार्ी बजेट र्वर्नर्ोजन र खचि 
(रू. हजारमा) 

लैर्ङ्गक उत्तरदार्ी बजेट र्वर्नर्ोजन खचि खचि प्रर्तशत 
प्रत्र्क्ष लाभ 17500423 15864724 90.65 

अप्रत्र्क्ष लाभ 8686111 4261975 49.07 

तटस्थ 3870166 1917329 49.54 

जम्मा 30056700 22044028 73.34 
 

२.९ जलवार् ुिररवतिन बजेट र्वर्नर्ोजन र खचि जस्थर्त 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजजत बजेट मध्र्े जलवार् ुिररवतिन बजेट र्वर्नर्ोजन र आर्थिक वर्िको 
अन्त्त्र्सम्ममा भएको खचिको जस्थर्त र्नम्नानसुार रहेको छ। 
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तार्लका २.९: जलवार् ुिररवतिन अनसुार र्वर्नर्ोजन र खचि 
(रू. हजारमा) 

जलवार् ुिररवतिन बजेट र्वर्नर्ोजन खचि खचि प्रर्तशत 
प्रत्र्क्ष लाभ 11354132 8569012 75.47 

अप्रत्र्क्ष लाभ 8856082 8498001 95.96 

तटस्थ 9846486 4977015 50.55 

जम्मा 30056700 22044028 73.34 

 

२.१० ददगो र्वकास लक्ष्र् संकेत (SDG) का आिारमा बजेट र्वर्नर्ोजन र खचि जस्थर्त 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजजत बजेट मध्र्े ददगो र्वकास लक्ष्र् संकेतका आिारमा बजेट र्वर्नर्ोजन 
र आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा भएको खचिको जस्थर्त र्नम्नानसुार रहेको छ। 

तार्लका २.१०: ददगो र्वकास लक्ष्र् संकेतका आिारमा बजेट र्वर्नर्ोजन र खचि 
(रू. हजारमा) 

SDG Code SDG र्ववरण बजेट खचि खचि प्रर्तशत 

0 सांकेतीकरण नगररएको 19322078 11968554 61.94 

1 गररबीको अन्त्त्र् 82029 64972 79.21 

3 स्वस्थ जीवन 1414858 1096374 77.49 

4 गणुस्तरीर् जशक्षा 40157 11319 28.19 

6 ददगो सफा िानी तथा सरसफाइ सेवा 1957847 2483088 126.83 

12 ददगो उिभोग तथा उत्िादन 1650089 1358578 82.33 

13 जलवार् ुिररवतिन अनकुुलन 698651 526559 75.37 

16 शाजन्त्तिूणि, न्त्र्ार्िूणि र सशक्त समाज 650333 515146 79.21 

17 ददगो र्वकासका लार्ग साझेदारी 56358 41048 72.83 

 

 



 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक मलु्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन 

~ 30 ~ 

२.११ प्राथर्मकताका आिारमा बजेट र्वर्नर्ोजन र खचि जस्थर्त 

तार्लका २.११: प्राथर्मकताका आिारमा बजेट र्वर्नर्ोजन र खचि 
(रू. हजारमा) 

प्राथर्मकता र्वर्नर्ोजन खचि खचि प्रर्तशत 

P1 28314248 21386259 75.53 

P2 1742452 657769 37.75 

जम्मा 30056700 22044028 73.34 

 

२.१२ बजेट समिणिको जस्थर्त 

बजेट कार्िन्त्वर्नसम्बन्त्िी मागिदशिन, २०७८ मा “आर्थिक वर्िको दोस्रो चौमार्सक अवर्िसम्म िर्न सन्त्तोर्जनक 
रूिमा कार्ािन्त्वर्न नभएका वा हनु नसक्ने कार्िक्रमको सम्िूणि बजेट चैर १ गतेर्भर अर्नवार्िरूिमा र्फताि 
(समििण) गनुिहनुेछ” भने्न उल्लेख भएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका र्वर्भन्न र्नकार्को लार्ग र्वर्नर्ोजजत 
बजेट कार्ािन्त्वर्नको क्रममा र्वर्वि कारणले सन्त्तोर्जनक प्रगर्त नभएमा उक्त बजटे िूणि वा आंजशक रुिमा 
बजेट समिणि गररएको छ। समििण गररएको बजेटलाई अथि र्वर्विमा रकमान्त्तर गरी व्र्वस्थािन गररएको 
छ। आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारका र्वर्भन्न र्नकार्बाट समिणि भएको बजेट तथा कार्िक्रमको 
र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको छ। 

तार्लका २.१२: बजेट समिणिको अवस्था 
(रू. हजारमा) 

क्र.सं. कार्िक्रम बजेट 

प्रदेश सभा सजचवालर् 

1.  संसदीर् दल र सर्मर्तहरूको लार्ग भवन र्नमािण 8228 

2.  सभामखु, उि-सभामखु र दलको सचेतकको लार्ग सवारी सािन खररद 8000 

मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर् 

3.  व्र्वसार् जीवन रक्षा कोर् सोिभनाि खातामा रकम जम्मा 750000 

भरू्म व्र्वस्था, कृर्र् सहकारी मन्त्रालर् 

4.  कृर्र् उिज समथिन मूल्र्मा खररद 5000 
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क्र.सं. कार्िक्रम बजेट 

भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर्स्था मन्त्रालर् 

5.  आितकालीन बाढी िर्हरो व्र्वस्थािन(सडक, िलु, झो.ि)ु को िनुस्थाििन 4202 

6.  भवनहरूको र्नमािण, ममित तथा सिुार 73455 

7.  सडक र्नमािण, ममित तथा स्तरोन्नती 96900 

िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा आिूर्ति मन्त्रालर् 

8.  िर्िटकीर् िाकि  तथा हररत िाकि  र्नमािण 10000 

9.  िदमागिहरू र चौतारी ममित, र्नमािण एवं संरक्षण 20000 

10.  र्नर्मित सा स ममित 497 

वन, वातावरण तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर् 

11.  चक्ला वन कार्ि र्ोजना तर्ारी र िररमाजिन 1000 

12.  जर्डबटुी खेर्त िबिििन 6000 

13.  साझेदारी वनको कार्ि र्ोजना िररमाजिन/संशोिन 500 

14.  सा.व.उ.स.को कार्िर्ोजना नर्वकरण सहर्ोग (गरीव, मर्हला र दर्लत लजक्षत जलवारू् 
िररवतिन अनकुुलन र्ोजना) 

200 

15.  तारवार सर्हत बकृ्षारोिण कार्िक्रम 150 

16.  काठमा आिाररत उद्योग स्थािना तथा स्तरोन्नती र प्रर्वर्ि हस्तान्त्तरण 500 

17.  फेवातालको र्समाङ्कन गररएको क्षेरमा र्समाना खम्बा (िोल) राख्न ेकार्ि 2000 

उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालर् 

18.  लि ुतथा साना जलर्वद्यतु आर्ोजना र्नमािण तथा ममित सम्भार कार्ि 15000 

19.  र्डर्िआर तर्ारी र वातावरणीर् अध्र्र्न 19100 

20.  र्वर्भन्न क्रमागत र्संचाइ र्ोजनाहरू सम्िन्न गनि थि बजेट व्र्वस्था 20000 

जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा सामाजजक मन्त्रालर्क र्वकास मन्त्रालर् 

21.  नर्ााँ िाठ्यक्रम (कक्षा ४ र ७) को िरीक्षण अभ्र्ास भएका जजल्लाहरूमा 
कार्ािन्त्वर्नको अवस्था िर्हचान र अनजुशक्षण 

150 

22.  िाठ्यक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्िी प्रजशक्षक प्रजशक्षण 600 

23.  िरुाताजत्वक महत्वका बस्त ुतथा सम्िदाहरूको श्ब्र् दृष्र् प्रोफाइल तर्ारी तथा 
अद्यावर्िक 

500 

24.  जशश ुस्र्ाहार केन्त्रको स्थािना तथा सञ् चालन (प्रदेश केन्त्रमा) 3000 

25.  प्रदेश आितकालीन उद्धार कार्िक्रम(मर्हला, बालबार्लका, अिांगता भएका 
व्र्जक्त,ज्र्षे् ठ नागररक लगार्त जोजखमिूणि अवस्थामा रहेका व्र्जक्तहरूको लार्ग) 

600 

26.  र्वशेर् कक्षा सञ्चालन भएका स्रोतकक्षाहरूको सदुृर्ढकरण 800 

27.  गरुुकुल, गमु्बा, मदरसा, लगार्तका िार्मिक जशक्षा प्रदान गने र्वद्यालर्हरूलाई मलु 
प्रवार्हकरण अनदुान 

700 
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क्र.सं. कार्िक्रम बजेट 

28.  र्वज्ञान वा प्रार्वर्िक र्वर्र्मा रुिान्त्तरण हनु ेसामदुार्र्क क्र्ाम्िसहरूलाई सदुृर्ढकरण 
अनदुान (ICT, प्रर्ोगशाला तथा र्वद्यरु्तर् िसु्तकालर्) 

2100 

29.  प्रदेशर्भर बहसुााँस्कृर्तक ग्रामको जग्गा प्रार्प्त र र्डर्िआर तर्ारी (अन्निूणि गाउाँिार्लका 
कास्कीमा) 

2500 

30.  एक जजल्ला एक सर्हद िाकि  800 

स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् 

31.  िोखरा स्वास््र् र्बज्ञान प्रर्तष्ठान, गण्डकी मेर्डकल कलेज र मजणिाल मरे्डकल कलेज 
लगार्तको सहाकार्िमा ११ वटै जजल्ला अस्ितालमा र्बर्शेज्ञ सेटेलाइट सेवा संचालन 

1400 

32.  गभिवर्त तथा सतु्केरी मर्हलालाई जर्टलता ब्र्वस्थािनका लार्ग सरु्विा सम्िन्न 
अस्ितालमा Air Lifting 

260 

जम्मा 1054142 
 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा कूल रु. १ अबि ५ करोड ४१ लाख ४२ हजार रकमका र्वर्भन्न आर्ोजनाहरू 
कार्ािन्त्वर्न हनु नसकी अथि मन्त्रालर्मा समिणि भएकोमा सो बजेट प्रदेश मातहतकै र्वर्भन्न र्नकार्बाट सञ्चालन 
हनुे अन्त्र् आर्ोजनाहरूको लार्ग आवश्र्कतानसुार रकमान्त्तर गररएको छ।  

 

२.१३ थि कार्िक्रम र रकमान्त्तर र्ववरण 

गण्डकी प्रदेश सरकारको र्वर्नर्ोजन ऐन, २०७८ को दफा ३ मा अथि मन्त्रालर्ले बजेट कार्ािन्त्वर्नको क्रममा 
र्वर्भन्न र्नकार् र आर्ोजनामा आवश्र्कतानसुार बजेट रकमान्त्तर गनि र  सक्ने व्र्वस्था गरेको छ भने दफा 
५ मा अथि मन्त्रालर्ले ऐनद्वारा स्वीकृत बजेटको िररर्िर्भर रही आवश्कर्तानसुार आर्ोजना थि गनि सक्न े
व्र्वस्था भए अनसुार आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा भएको रकमान्त्तर र थि गररएका नर्ााँ आर्ोजनाको र्ववरण 
र्नम्नानसुार रहेका छन।् 

 

२.१३.१ अथि र्वर्विबाट भएको रकमान्त्तर 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारको बजेट कार्ािन्त्वर्नका क्रममा आउन सक्ने भैिरी कामको लार्ग 
अनदुान संकेत नं. ६०२ मा चालतुफि  (कार्िक्रम कोड 8.1.9.1) रु. ३९ करोड ९८ लाख ३२ हजार र 
िुाँजजगततफि  (11.6.12.1) रु. ८५ करोड १ लाख ६८ हजार र्वर्नर्ोजन गररएको र्थर्ो। सोबाट र्वर्भन्न 
र्नकार्को लार्ग गररएको रकमान्त्तर र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको छ। 
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तार्लका २.१३: अथि र्वर्विबाट भएको रकमान्त्तर र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

क्र.सं. र्नकार्/मन्त्रालर् चाल ु िुाँजजगत जम्मा 

१ प्रदेश सभा सजचवालर् 7134 0  7134 

२ प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 43500 4000 47500 

३ मखु्र् न्त्र्ार्ार्िवक्ताको कार्ािलर् 617   617 

४ मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर् 54391 7496 61887 

५ अथि मन्त्रालर् 1300 830 2130 

६ िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा आिूर्ति मन्त्रालर् 7911 30200 38111 

७ भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, सहकारी तथा गरीबी र्नवारण मन्त्रालर् 592 16903 17495 

८ वन, वातावरण तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर् 3015 13000 16015 

९ भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 9513 586471 595984 

१० उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालर् 0  160100 160100 

११ जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा सामाजजक मन्त्रालर्क र्वकास 
मन्त्रालर् 

7726 22300 30026 

१२ र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर् 19000 82400 101400 

१३ स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् 75287 0  75287 

१४ प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोग 1476 0  1476 

१५ स्थानीर् तहहरू 34557 0  34557 

जम्मा 266019 923700 1189719 
 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा भैिरी आउने कार्िक्रमको लार्ग र्वर्नर्ोजजत जम्मा बजटे रु. १ अबि २५ करोड 
मध्र्े चालतुफि का कार्िक्रमको लार्ग रु. २६ करोड ६० लाख १९ हजार र िुाँजजगततफि का कार्िक्रमको लार्ग 
रु. ९२ करोड ३७ लाख गरी रु. १ अबि १८ करोड ९७ लाख १९ हजार र्वर्भन्न र्नकार्/मन्त्रालर्मा 
रकमान्त्तर गररएको छ। 
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२.१३.२ असार मर्हनामा भएको रकमान्त्तर 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारको बजेट कार्ािन्त्वर्नका क्रममा र्वर्भन्न र्नकार् र मन्त्रालर्मा असार 
मर्हनामा भएको रकमान्त्तरको र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको छ। 

तार्लका २.१४: असार मर्हनामा भएको रकमान्त्तर र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

र्मर्त 
रकमान्त्तर िटाइएको र्नकार्/ 

मन्त्रालर् 

रकमान्त्तर बढाइएको 
र्नकार्/मन्त्रालर् 

बजेट 

2079-03-03 अथि - र्वर्वि 
भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

116937 

2079-03-05 भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्  सहकारी मन्त्रालर् भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्  सहकारी मन्त्रालर् 9800 

2079-03-05 
मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को 
कार्ािलर् 

मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को 
कार्ािलर् 

20000 

2079-03-05 अथि - र्वर्वि 
मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को 
कार्ािलर् 

716 

2079-03-05 अथि - र्वर्वि र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर् कास्की 1000 

2079-03-05 
िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा 
आिूर्तिमन्त्रालर् 

िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा आिूर्ति 
मन्त्रालर् 

1000 

2079-03-05 
भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

4700 

2079-03-05 अथि - र्वर्वि वन, वातावरण तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर् 540 

2079-03-05 
जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा 
सामाजजक मन्त्रालर् 

जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा 
सामाजजक मन्त्रालर् 

500 

2079-03-05 अथि - र्वर्वि 
िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा आिूर्ति 
मन्त्रालर् 

7500 

2079-03-06 
भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर्स्था 
मन्त्रालर् 

6300 
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र्मर्त 
रकमान्त्तर िटाइएको र्नकार्/ 

मन्त्रालर् 

रकमान्त्तर बढाइएको 
र्नकार्/मन्त्रालर् 

बजेट 

2079-03-06 
भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

5000 

2079-03-07 अथि - र्वर्वि स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्ा 34550 

2079-03-07 अथि - र्वर्वि वन, वातावरण तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर् ५२ 

2079-03-07 प्रदेश लोक सेवा आर्ोग प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 1500 

2079-03-07 
भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

24600 

2079-03-07 
मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को 
कार्ािलर् 

मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को 
कार्ािलर् 

१२५० 

2079-03-07 
िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा 
आिूर्तिमन्त्रालर् 

िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा 
आिूर्तिमन्त्रालर् 

600 

2079-03-07 अथि - र्वर्वि 
जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा 
सामाजजक मन्त्रालर् 

3589 

2079-03-08 
भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

1000 

2079-03-08 
जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा 
सामाजजक मन्त्रालर् 

जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा 
सामाजजक मन्त्रालर् 

६५ 

2079-03-09 
भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर्स्था 
मन्त्रालर् 

350 

2079-03-09 अथि मन्त्रालर् अथि मन्त्रालर् १०00 

2079-03-09 
िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा 
आिूर्तिमन्त्रालर् 

िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा आिूर्ति 
मन्त्रालर् 

80 

2079-03-09 अथि - र्वर्वि 
मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को 
कार्ािलर् 

6000 

2079-03-09 अथि - र्वर्वि प्रदेश सभा सजचवालर् 1000 

2079-03-10 अथि - र्वर्वि प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 3500 

2079-03-10 प्रदेश लोक सेवा आर्ोग प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 3500 
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र्मर्त 
रकमान्त्तर िटाइएको र्नकार्/ 

मन्त्रालर् 

रकमान्त्तर बढाइएको 
र्नकार्/मन्त्रालर् 

बजेट 

2079-03-12 
उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी 
मन्त्रालर् 

उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालर् 800 

2079-03-13 
भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्  सहकारी 
मन्त्रालर् 

भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्  सहकारी 
मन्त्रालर् 

२८५०० 

2079-03-13 
मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को 
कार्ािलर् 

मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को 
कार्ािलर् 

५० 

2079-03-12 
जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा 
सामाजजक मन्त्रालर् 

जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा 
सामाजजक मन्त्रालर् 

२४२०० 

2079-03-14 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् ३७००० 

2079-03-15 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् 16186 

2079-03-15 अथि - र्वर्वि उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालर् 2000 

2079-03-17 
भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्  सहकारी 
मन्त्रालर् 

भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्  सहकारी 
मन्त्रालर् 

३६५० 

2079-03-17 अथि - र्वर्वि 
जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा 
सामाजजक मन्त्रालर् 

70 

2079-03-17 अथि मन्त्रालर् अथि मन्त्रालर् 80 

2079-03-17 
भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

659091 

2079-03-19 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् 2500 

2079-03-19 वन, वातावरण तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर् वन, वातावरण तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर् 1500 

2079-03-19 
जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा 
सामाजजक मन्त्रालर् 

जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा 
सामाजजक मन्त्रालर् 

1000 

2079-03-19 
भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

1538 

2079-03-19 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् 250 

2079-03-20 
मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को 
कार्ािलर् 

मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को 
कार्ािलर् 

176 
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र्मर्त 
रकमान्त्तर िटाइएको र्नकार्/ 

मन्त्रालर् 

रकमान्त्तर बढाइएको 
र्नकार्/मन्त्रालर् 

बजेट 

2079-03-20 अथि - र्वर्वि 
मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को 
कार्ािलर् 

1000 

2079-03-20 अथि - र्वर्वि स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् 4822 

2079-03-20 स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् 11640 

2079-03-21 
उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी 
मन्त्रालर् 

उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालर् 526967 

2079-03-21 
जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा 
सामाजजक मन्त्रालर् 

जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा 
सामाजजक मन्त्रालर् 

8000 

2079-03-22 
जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा 
सामाजजक मन्त्रालर् 

जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा 
सामाजजक मन्त्रालर् 

2000 

2079-03-22 अथि - र्वर्वि 
मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को 
कार्ािलर् 

3448 

2079-03-22 
भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

332056 

2079-03-23 
मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को 
कार्ािलर् 

मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को 
कार्ािलर् 

700 

2079-03-23 अथि - र्वर्वि 
भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, सहकारी तथा 
गरीबी र्नवारण मन्त्रालर् 

581 

2079-03-24 
िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा 
आिूर्तिमन्त्रालर् 

िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा आिूर्ति 
मन्त्रालर् 

80 

2079-03-25 वन, वातावरण तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर् वन, वातावरण तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर् 500 

2079-03-25 अथि - र्वर्वि 
भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

2411 

2079-03-25 अथि - र्वर्वि 
वन, वातावरण तथा भसंूरक्षण 
मन्त्रालर् 

150 

2079-03-25 अथि - र्वर्वि 
मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को 
कार्ािलर् 

2500 
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र्मर्त 
रकमान्त्तर िटाइएको र्नकार्/ 

मन्त्रालर् 

रकमान्त्तर बढाइएको 
र्नकार्/मन्त्रालर् 

बजेट 

2079-03-25 
भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

53700 

2079-03-25 
भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

5000 

2079-03-25 
भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

17500 

2079-03-25 अथि - र्वर्वि 
जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा 
सामाजजक मन्त्रालर्क र्वकास 
मन्त्रालर् 

169 

2079-03-25 अथि - र्वर्वि उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालर् 306989 

जम्मा 2315433 
 

अथि मन्त्रालर्बाट आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को असार मर्हनामा प्रदेश सरकारका र्वर्भन्न र्नकार्का आन्त्तररक 
र अथि र्वर्विबाट गरी कुल रु. २ अबि ३१ करोड ५४ लाख ३३ हजार रकमान्त्तर गररएको छ। प्रदेश 
मन्त्रालर्गत सूचना प्रणाली (PLMBIS) बाट रकमान्त्तर स्वीकृत गरेको र्मर्तलाई रकमान्त्तर र्मर्तको रुिमा 
उल्लेख गररएको छ। 

 

२.१३.३ थि भएका नर्ााँ कार्िक्रम 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारबाट र्वर्भन्न र्नकार् र मन्त्रालर्बाट कार्ािन्त्वर्न हनुे गरी थि गरेका 
कार्िक्रमहरूको र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको छ। 

तार्लका २.१५: थि भएका नर्ााँ कार्िक्रमको र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

क्र.सं. र्नकार्/मन्त्रालर् रकम आर्ोजना संख्र्ा 

१ प्रदेश सभा सजचवालर् 31714 5 

२ प्रदेश लोकसेवा आर्ोग 8000 3 
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क्र.सं. र्नकार्/मन्त्रालर् रकम आर्ोजना संख्र्ा 

३ मखु्र् न्त्र्ार्ार्िवक्ताको कार्ािलर् 413 2 

४ मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर् 934901 266 

५ अथि मन्त्रालर् 11080 4 

६ िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा आिूर्ति मन्त्रालर् 95311 177 

७ भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, सहकारी तथा गरीबी र्नवारण मन्त्रालर् 571281 390 

८ कानून, सञ् चार तथा प्रदेश सभा मार्मला मन्त्रालर् 751750 1031 

९ वन, वातावरण तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर् 135900 241 

१० भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 1728139 931 

११ उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालर् 735943 586 

१२ जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा सामाजजक मन्त्रालर्क र्वकास 
मन्त्रालर् 

181265 132 

१३ र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर् 99400 145 

१४ स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् 910792 450 

१५ प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोग 936 1 

 जम्मा 6196825 4364 
 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारबाट स्थानीर् तहमा गररएको र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण अन्त्तगितका 
आर्ोजनाहरू बाहेक रु. ६ अबि १९ करोड ६८ लाख २५ हजारका ४ हजार ३ सर् ६४ आर्ोजनाहरू थि 
गररएका छन।् र्ी आर्ोजनाहरूमा प्रदेश सरकारले एकमिु बजेट र्वर्नर्ोजन गरेर आर्थिक वर्िमा बााँडफााँट 
गदाि थि भएका र्ोजनाहरूसमेत समावेश भएका छन।् 
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िररच्छेद - ३ 

स्रोत व्र्वस्थािन र्वश्लरे्ण 

३.1 स्रोत िररचालनको अवस्था 

प्रदेश सरकारले आफ्नो अर्िकार क्षेरर्भरका करका आिार फरार्कलो िादै आन्त्तररक राजस्व बरृ्द्ध गनि कर 
तथा गैरकर राजस्वको अर्िकतम िररचालन गने नीर्तलाई अबलम्वन गरेको छ। आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को 
बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका लार्ग गररने स्रोत व्र्वस्थािनको वार्र्िक लक्ष्र् र प्राप्त भएको स्रोतको 
अवस्थालाई र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

तार्लका ३.१: स्रोत िररचालनको र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

क्र.सं. स्रोत वार्र्िक लक्ष्र् प्रार्प्त प्रगर्त प्रर्तशत 
१ प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्व प्रशासन ५६००००० ३८०८५१८ 68.01 

२ र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान ७४२२८०० ७४२२८०० 100.00 

३ सशति अनदुान ४१८४३०० ५०२९०८० 120.19 

४ र्वशेर् अनदुान ५४९००० ५४९००० 100.00 

५ समिूरक अनदुान ८७३६०० ८७३६०० 100.00 

६ बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेमलु्र् अर्भवरृ्द्ध कर ५७२०२५० ५६६७१८१ 99.07 

७ बााँडफााँट भई प्राप्त हनुे अन्त्तःशलु्क १९०६७५० १८३५४२५ 96.26 

८ रोर्ल्टी ३००००० २५१८८६ 83.96 
९ आन्त्तररक ऋण १०००००० ० 0.00 

१० नेिाल सरकारबाट प्राप्त ऋण १०००००० ० 0.00 

११ नगद मौज्दात २१००००० २२०१५४० 104.84 

१२ सवारी सािन कर बााँडफााँट (स्थानीर् तह) (६०००००) (५९२८६६) 98.81 

जम्मा ३००५६७०० २७०४६१६४ 89.98 
 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा स्रोत व्र्वस्थािनमा प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्व संकलन रू. ५ अबि, 
नेिाल सरकारबाट प्राप्त हनु ेअनदुान रू. १३ अबि २ करोड ९७ लाख, बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेराजस्व (मलु्र् 
अर्भवृर्द्ध कर र अन्त्तःशलु्क) वाित रू. ७ अबि ६२ करोड ७० लाख, रोर्ल्टी रू. ३० करोड, आन्त्तररक 
ऋण रू. २ अबि र नगद मौज्दात रू. २ अबि १० करोड गरी कुल वार्र्िक लक्ष्र् रू. ३० अबि ५ करोड ६७ 
लाख राजखएकोमा २०७९ असार मसान्त्तसम्म कुल रू. २७ अबि ४ करोड ६१ लाख ६३ हजार प्राप्त भएको 
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छ। जनु वार्र्िक लक्ष्र्को ८९.९८ प्रर्तशत रहेको छ। गत आर्थिक वर्ि रू. २९ अबि ३० करोड २६ लाख 
१५ हजार अथाित ्वार्र्िक लक्ष्र्को ८४.१० प्रर्तशत स्रोत व्र्वस्थािन भएको र्थर्ो। तसथि, वार्र्िक लक्ष्र्को 
अनिुातमा सर्मक्षा अवर्िको राजस्व संकलन अजिल्लो आर्थिक वर्िको तलुनामा ६.९९ प्रर्तशतले वृर्द्ध भएको 
देजखन्त्छ।    

चाल ुआर्थिक वर्िको स्रोत अनमुान र प्रगर्त र्ववरणलाई र्नम्नानसुार स्तम्भ जचरमा देखाइएको छ। 

जचर ३.१: स्रोत अनमुान र प्रगर्त र्ववरण 

 
 

 

० २०००००० ४०००००० ६०००००० ८००००००

प्रदेश सरकारको आन्त्तररक स्रोत

र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान

सशति अनदुान

र्वशेर् अनदुान

समिूरक अनदुान

बााँडफााँट भई प्राप्त हनुे मलु्र् अर्भवरृ्द्ध कर

बााँडफााँट भई प्राप्त हनुे अन्त्तःशलु्क

रोर्ल्टी

ऋण

नगद मौज्दात

रू. हजारमा

प्रार्प्त वार्र्िक लक्ष्र्



 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक मलु्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन 

~ 42 ~ 

३.२ शीर्िकगत राजस्व लक्ष्र् र संकलनको अवस्था 

प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को स्रोत व्र्वस्थािनको वार्र्िक लक्ष्र् र प्राप्त भएको स्रोतलाई 
शीर्िकगत रूिमा र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

तार्लका ३.२: शीर्िकगत राजस्व लक्ष्र् र संकलनको र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

राजस्व 
जशर्िक नं 

जशर्िक वार्र्िक लक्ष्र् हालसम्मको प्राप्ती प्रर्तशत 

११११४ कृर्र् आर्मा कर  200                  -    -  

११३१५ िर जग्गा लगार्तको रजजिेशन दस्तरु 600,000    1,036,647     173  

११४११ बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेमूल्र् अर्भवरृ्द्ध कर  5,720,250       5,667,181        99  

११४२१ बााँडफााँट भई प्राप्त हनु ेअन्त्त शलु्क 1,906,750     1,835,425         96  

११४५१ सवारी सािन कर िटके  ९०००                -            -    

११४७१ बााँडफााँटबाट प्राप्त हनुे मनोरन्त्जन कर        3,000               -             -    

११४७२ बााँडफााँटबाट प्राप्त हनुे र्वज्ञािन कर       4,000             479         12  

११६१२ एजेन्त्सी रजजिेशन  9,000          -      -    

१३३११ समानीकरण अनदुान  7,422,800     7,422,800  100  

१३३१२ सशति अनदुान चाल ु  1,938,900     5,029,080       120  

१३३१३ सशति अनदुान िूाँजी  2,245,400                  -        -    

१३३१४ र्वशेर् अनदुान चाल ु    157,500      549,000       100  

१३३१५ र्वशेर् अनदुान िूाँजी     391,500            -            -    

१३३१६ समिरुक अनदुान चाल ु        -         873,600      100  

१३३१७ समिरुक अनदुान िूाँजी   873,600             -            -    

१४११९ अन्त्र् र्नकार्बाट प्राप्त ब्र्ाज            20                 -            -    

१४१५१ सरकारी सम्िजत्तको बहालबाट        5,000              292           6  

१४१५३ बााँडफााँट भई प्राप्त वन रोर्ल्टी       16,209          17,083       105  

१४१५४ 
बााँडफााँट भई प्राप्त खानी तथा खर्नज सम्बन्त्िी 
रोर्ल्टी 

      1,129             780       69  

१४१५६ बााँडफााँट भई प्राप्त र्वद्यतु सम्बन्त्िी रोर्ल्टी    256,551     228,519        89  

१४१५७ 
बााँडफााँट भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको र्बर्क्रबाट 
प्राप्त आर् 

  600,000        139,652         23  

१४१५८ बााँडफााँट भई प्राप्त िवितारोहण बाितको रोर्ल्टी       26,111          5,504         21  

१४१९१ िर्िटन शलु्क           200                  -             -    
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१४१९२ िदर्ारा         1,800            404         22  

१४२११ कृर्र् उत्िादनको र्बर्क्रबाट प्राप्त रकम          400             655       164  

१४२१२ सरकारी सम्िजत्तको र्बर्क्रबाट प्राप्त रकम        6,000           1,286         21  

१४२१३ अन्त्र् र्बकीबाट प्राप्त गैरकर         2,500            1,117         45  

१४२१८ र्वद्यतु सेवा शलु्क             50                 -            -    

१४२१९ अन्त्र् सेवा शलु्क र्बक्री         2,000          3,466       173  

१४२२३ जशक्षाक्षेरको आम्दानी        2,440            1,195         49  

१४२२४ िररक्षा शलु्क       12,000          43,257       360  

१४२२५ र्ातार्ात क्षेरको आम्दानी      90,000         60,284         67  

१४२२९ अन्त्र् प्रशासर्नक सेवाशलु्क    850,000       368,144         43  

१४२५३ व्र्वसार् रजजिेशन दस्तरु    250,000          55,086        22  

१४२५६ 
चालक अनमुर्त िर,  सवारी दताि र्कताब (Blue 

book)  सम्बन्त्िी दस्तरु 
   351,000        378,521      108  

१४२६३ जलस्रोत सम्बन्त्िी अन्त्र् दस्तरु              -    400    

१४२६४ वन क्षेरको अन्त्र् आर्       50,000                 9          0  

१४३११ न्त्र्ार्र्क दण्ड जररवाना र जफत            20             0.10        1  

१४३१२ प्रशासर्नक दण्ड जररवाना र जफत    200,000         31,344         16  

१४३१३ िरौटी सदरस्र्ाहार           100          4,860    4,860  

१४५२९ अन्त्र् राजस्व        4,900          10,645       217  

१५१११ बेरुज ु     921,370         89,751         10  

१५११२ र्नकासा र्फताि      40,000         18,513        46  

१५११३ अनदुान र्फताि       85,000         80,342         95  

३३३४१ सवारी सािन कर    1,500,000      1,482,169         99  

  जम्मा  26,556,७00  25,437,490       96  

३२१२१ गत बर्िको नगद मौज्दात 2,100,000  2201540      105  

  राजस्व बााँडफााँट (-) -600,000  - 592,868         99  

  आन्त्तररक ऋण  1,000,000             -    

  नेिाल सरकारबाट प्राप्त हनुे ऋण  1,000,000            -    

  जम्मा 30,056,500       27,046,163   ८९.९८  

 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा िरजग्गाको कारोबारमा भएको वृर्द्ध, राजस्व संकलन तथा प्रदेश संजञ्चत कोर्मा 
दाजखल गने सम्बन्त्िी अर्भमजुखकरण कार्िक्रम, स्थानीर् तह अनगुमन तथा अन्त्तर्क्रि र्ा, प्रदेश लोक सेवा 
आर्ोगको सर्क्रर्ता, कोर्भडका कारण िेरै समर् रोर्कएको सवारी लाइसेन्त्सको कार्िमा सहजता तथा र्तब्रता,  
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लगार्त िहलका कारण िरजग्गा रजजिेशन शलु्क तथा अन्त्र् केही राजस्व जशर्िकमा लक्ष्र्भन्त्दा बढी राजस्व 
संकलन भएको देजखन्त्छ भन ेकानूनको अभाव, कानूनी अस्ििता, राजस्व संकलनमा भन्त्दा बजेट कार्ािन्त्वर्नमा 
साविजर्नक र्नकार्को तदारूिता लगार्तका कारण केही जशर्िकमा लक्ष्र्भन्त्दा कम राजस्व संकलन भएको 
देजखन्त्छ। 

 

३.३ स्रोत व्र्वस्थािनको तलुनात्मक अवस्था 

आर्थिक वर्ि २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ को स्रोत व्र्वस्थािनको लक्ष्र् र प्राप्तीको तलुनात्मक 
र्ववरणलाई र्नम्नानसुारको तार्लकमा देखाइएको छ। 

तार्लका ३.३: स्रोत व्र्वस्थािनको तलुनात्मक अवस्था 

(रू हजारमा) 

र्स.नं जशर्िक 
२०७६/०७७ २०७७/०७८ २०७८/०७९ 

वार्र्िक लक्ष्र् प्राप्ती प्रर्तशत बार्र्िक लक्ष्र् प्राप्ती प्रर्तशत वार्र्िक लक्ष्र् प्राप्ती प्रर्तशत 

1 

प्रदेश सरकारको 
आन्त्तररक राजस्व 
प्रशासन 

3,277,500   2,410,476  73.55  5,008,560   3,212,333  64.14 ५६००००० ३८०८५१८ ६८.०१ 

2 समानीकरण अनदुान 7,112,200    7,112,200  100.00   7,112,600  7,112,600  100.00 ७४२२८०० ७४२२८०० 100.00 

3 सशति अनदुान 5,351,600    6,024,033  112.57 4,208,400  4,816,960  114.46 ४१८४३०० ५०२९०८० 120.19 

4 र्वशेर् अनदुान 750,000  860,000  114.67 540,000  540,000  100.00 ५४९००० ५४९००० 100.00 

5 समिरुक अनदुान 750,000    1,111,600  148.21 1,498,900  1,498,900  100.00 ८७३६०० ८७३६०० 100.00 

6 
बााँडफााँट भई प्राप्त हनुे 
म.ुअ.कर 

3,852,500    3,712,361  96.36   3,786,800  5,033,947  132.93 ५७२०२५० ५६६७१८१ 99.07 

7 
बााँडफााँट भई प्राप्त हनुे 
अन्त्तशलु्क 

3,852,600  1,104,702  28.67   3,786,900    1,457,179  38.48 १९०६७५० १८३५४२५ 96.26 

8 
रोर्ल्टी बााँडफााँटबाट 
प्राप्त 

400,000    285,889  71.47   300,000  306,753  102.25 ३००००० २५१८८६ 83.96 

9 
गत बर्िको नगद 
मौज्दात 

4,800,000   6,857,675  142.87  7,000,000  5,875,419  83.93 
२१००००० २२०१५४० १०४.84 

10 
सवारी सािन कर 
बााँडफााँट 

(350,000)  (406,406)  116.12 (400,000)  (551,476)  137.87 
(६०००००) (५९२८६६) 98.81 

11 ऋण 1988392      -   २००००००      -     2000000 - - 

  जम्मा 31,784,792   29,072,530  91.47  34,842,160  29,302,615  84.10 30056700 27046164 89.98 
 

स्रोत व्र्वस्थािनतफि  आर्थिक वर्ि २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ मा वार्र्िक लक्ष्र्को तलुनामा 
क्रमशः ९१.४७ प्रर्तशत, ८४.१० प्रर्तशत र ८९.९८ प्रर्तशत प्रगर्त हार्सल भएको छ। उिरोक्त र्ववरणमा 
लक्ष्र्को तलुनामा प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्व प्रशासनमा सामान्त्र् सिुार देजखएको छ भने अजिल्लो 
आर्थिक वर्िमा खचि हनु नसकी मौज्दात रहेको रकम क्रमशः िट्दै गएको देजखन्त्छ। प्रदेश सरकारको खचि 
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गने क्षमतामा वृर्द्ध हुाँदै जााँदा नगद मौज्दात िट्दै जाने भएकाले र्सलाई प्रदेश सरकारका लार्ग सकारात्मक 
संकेत िर्न मान्न सर्कन्त्छ। 

तीन आर्थिक वर्िको स्रोत व्र्वस्थािनको लक्ष्र् र प्रगर्तको तलुनात्मक र्ववरणलाई र्नम्नानसुार रेखा जचरमा 
देखाइएको छ। 

जचर ३.२: िर्छल्लो तीन आर्थिक वर्िको स्रोत लक्ष्र् र प्रगर्त 
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िररच्छेद - ४ 

अन्त्तर सरकारी र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण 

४.१ नेिाल सरकारबाट प्रदेश सरकारमा र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण 

अन्त्तरसरकारी र्वत्त व्र्वस्थािन ऐन, २०७४ को दफा िररच्छेद ४ मा नेिाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीर् 
तहलाई र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान, सशति अनदुान, समिूरक अनदुान र र्वशेर् अनदुान प्रदान गनि सक्न े
व्र्वस्था रहेको छ।  

नेिाल सरकार, र्वर्नर्ोजन ऐन, २०७८ को दफा ४ को उिदफा (३) बमोजजम नेिाल सरकारले प्रदेश 
सरकारलाई प्रत्र्ेक वर्िको भार २ गते, काजत्तक २ गते, माि २ गते र वैशाख २ गते गरी चार र्कस्तामा 
र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान हस्तान्त्तरण गने व्र्वस्था रहेको र्थर्ो। सोही बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७८/७९ 
मा नेिाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान हस्तान्त्तरण भएको छ। 
 
४.१.१ र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान 

नेिाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्त्तरण गने अनदुान मध्र्े र्वत्तीर् समानीकरण अनदुानको रकम प्रदेश 
सरकारले प्रदेश कानून बमोजजम खचि गनि िाउन ेकानूनी व्र्वस्था रहेको छ। सोही बमोजजम आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ मा र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान वाित लक्ष्र् अनरुूि न ैकुल रू. ७ अबि ४२ करोड २८ लाख 
मार हस्तान्त्तरण भएको छ।  
 
४.१.२ सशति अनदुान 

अन्त्तरसरकारी र्वत्त व्र्वस्थािन ऐन, २०७४ को दफा ९ को उिदफा (१) बमोजजम नेिाल सरकारले प्रदेश 
वा स्थानीर् तह वा नेिाल सरकारको कुनै र्ोजना कार्ािन्त्वर्न गनि संर्विानको िारा २५१ को उििारा (१) 
को खण्ड (ग) बमोजजम रार्िर् प्राकृर्तक स्रोत तथा आर्ोगले तोकेको आिार बमोजजम प्रदेश तथा स्थानीर् 
तहलाई सशति अनदुान प्रदान गने व्र्वस्था रहेको छ। सोही ऐनको दफा ९ को उिदफा (२) बमोजजम सशति 
अनदुान प्रदान गने सम्बन्त्िमा आवश्र्क शति तोक्न ेर सम्बजन्त्ित प्रदेश तथा स्थानीर् तहले त्र्स्तो शतिको 
िालना गनुििने कानूनी प्राविान रहेको छ। उजल्लजखत कानूनी व्र्वस्था बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा 
प्रदेश सरकारले सशति अनदुान स्वरूि रू. ४ अबि १८ करोड ४३ लाख मार प्राप्त हनुे अनमुान गरेकोमा 
नेिाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई रू. ५ अबि २ करोड ९० लाख ७८ हजार प्राप्त भएको देजखन्त्छ। जनु 
अनमुार्नत लक्ष्र्भन्त्दा २०.१९ प्रर्तशतले बढी हो। 
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४.१.३ र्वशेर् अनदुान 

अन्त्तरसरकारी र्वत्त व्र्वस्थािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उिदफा (१) बमोजजम नेिाल सरकारले 
देहार्का उद्देश्र् राखी प्रदेश वा स्थानीर् तहबाट सञ्चालन गने कुनै खास आर्ोजनाका लार्ग र्वशेर् अनदुान 
प्रदान गनि सक्ने व्र्वस्था रहेको छ।  

(क) जशक्षा, स्वास््र्, खानेिानी जस्ता आिारभतू सेवाको र्वकास र आिूर्ति गने, 
(ख) अन्त्तर प्रदेश वा अन्त्तर स्थानीर् तहको सन्त्तरु्लत र्वकास गने, 
(ग) आर्थिक, सामाजजक वा अन्त्र् कुनै प्रकारले र्वभेदमा िरेको वगि वा समदुार्को उत्थान वा र्वकास 

गने। 

उजल्लजखत कानूनी व्र्वस्था बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले नेिाल सरकारबाट र्वशरे् 
अनदुान स्वरुि रू. ५४ करोड ९० लाख प्राप्त हनुे अनमुान गरेकोमा शत प्रर्तशत रकम रू. ५४ करोड ९० 
लाख प्राप्त भएको देजखन्त्छ। 

 

४.१.४ समिूरक अनदुान 

अन्त्तरसरकारी र्वत्त व्र्वस्थािन ऐन, २०७४ को दफा १० को उिदफा (१) बमोजजम नेिाल सरकारले प्रदेश 
तथा स्थानीर् तहलाई िूवाििार र्वकास सम्बन्त्िी र्ोजना कार्ािन्त्वर्न गनि समिूरक अनदुान प्रदान गने सक्ने र 
उिदफा (४) बमोजजम समिूरक अनदुान कुनै र्ोजनाको कूल लागतको अनिुातका आिारमा प्रदान गने व्र्वस्था 
रहेको छ। उजल्लजखत कानूनी व्र्वस्था बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले नेिाल सरकारबाट 
समिूरक अनदुान स्वरुि रू. ८७ करोड ३६ लाख मार प्राप्त हनुे अनमुान गरेकोमा शत प्रर्तशत रकम रू. 
८७ करोड ३६ लाख प्राप्त भएको देजखन्त्छ। 

 

४.२ प्रदेश सरकारबाट स्थानीर् तहमा र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण 

र्वर्नर्ोजन ऐन, २०७८ को दफा ४ मा प्रदेश सरकारबाट प्रदेश र्भरका स्थानीर् तहले कानून बमोजजम खचि 
गनि िाउने गरी र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान, सशति अनदुान, र्वशेर् अनदुान र समिूरक अनदुान उिलब्ि 
गराउने व्र्वस्था रहेको र्थर्ो। साथै बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्िी एकीकृत कार्िर्वर्ि, २०७७ 
बमोजजम र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान चार र्कस्तामा र सशति अनदुान, र्वशरे् अनदुान र समिूरक अनदुान 
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िर्हलो र्कस्ता वाित ५० प्रर्तशत र बााँकी िचास प्रर्तशत आर्ोजनाको लागत अनमुान, आर्ोजना तथा कार्िक्रम 
सम्झौता, अजन्त्तम मूल्र्ाङ्कन, कार्िसम्िन्न प्रर्तवेदनसर्हत सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहबाट र्नकासा माग भएिर्छ 
हस्तान्त्तरण गने व्र्वस्था रहेको छ। र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण अन्त्तगित सञ्चार्लत आर्ोजनाहरू ठेक्का प्रकृर्ा माफि त 
कार्ािन्त्वर्न गनुििने भएको हुाँदा ठेक्का सम्झौता हुाँदा र्वर्नर्ोजन भन्त्दा कम रकममा ठेक्का लाग्ने, कर्तिर् 
आर्ोजनाहरू सोही आर्थिक वर्िमा सम्िन्न नहनुे लगार्तका कारण र्वर्नर्ोजनभन्त्दा कम रकम खचि हनुे गरेको 
छ। स्थानीर् तहमा र्वत्तीर् हस्तान्त्तरण भएको तर खचि हनु नसकी बााँकी रहेको सशति अनदुान, र्वशेर् अनदुान 
र समिूरक अनदुान वाितको रकम सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहले प्रदेश सजञ्चत कोर्मा र्फताि गनुििने व्र्वस्था रहेको 
छ। 

 

४.२.१ र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान 

र्वर्नर्ोजन ऐन, २०७८ र बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्िी एकीकृत कार्िर्वर्ि, २०७७ मा प्रत्र्ेक 
आर्थिक वर्िको भदौ २५ गते, काजत्तक २५ गते, माि २५ गते र वैशाख २५ गते र्भर गरी चार र्कस्तामा 
र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान वाितको रकम सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहको सजञ्चत कोर्मा हस्तान्त्तरण गने व्र्वस्था 
रहेको छ। उजल्लजखत कानूनी व्र्वस्था बमोजजम प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ि २०७८/७९ का लार्ग प्रदेश 
र्भरका सबै स्थानीर् तहमा र्वत्तीर् समानीकरण अनदुान वाित कूल रू. १ अबि १० करोड र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा चार र्कस्ता गरी शत प्रर्तशत रकम हस्तान्त्तरण गररएको छ। 

 

४.२.२ सशति अनदुान 

प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा शरुु र्वर्नर्ोजन तथा थि र्वर्नर्ोजन गरी ५२ वटा स्थानीर् 
तहका ७२ वटा आर्ोजनाको लार्ग सशति अनदुानतफि  जम्मा रू. २६ करोड ९३ लाख २३ हजार र्वर्नर्ोजन 
गररएको र्थर्ो। बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न सम्बन्त्िी एकीकृत कार्िर्वर्ि, २०७७ को दफा ९(१२) मा 
आर्ोजना तथा कार्िक्रमका लार्ग र्वर्नर्ोजजत रकममध्र्े ५० प्रर्तशत रकम भार २५ गतेर्भर सम्बजन्त्ित 
स्थानीर् तहको सजञ्चत कोर्मा हस्तान्त्तरण गनुििने र बााँकी िचास प्रर्तशत रकम आर्ोजनाको लागत अनमुान, 
आर्ोजना तथा कार्िक्रम सम्झौता, अजन्त्तम मूल्र्ाङ्कन, कार्िसम्िन्न प्रर्तवेदनसर्हत सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहबाट 
र्नकासा माग भएिर्छ हस्तान्त्तरण गने व्र्वस्था रहेको छ। उजल्लजखत कानूनी व्र्वस्था बमोजजम आर्थिक वर्ि 
२०७८/७९ मा सशति अनदुान अन्त्तगित सञ्चार्लत आर्ोजनाहरूको लार्ग रू. १९ करोड १२ लाख ५ हजार 
हस्तान्त्तरण गररएको छ। 
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४.२.३ र्वशेर् अनदुान 

प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा २५ वटा स्थानीर् तहका २५ वटा आर्ोजनाको लार्ग र्वशरे् 
अनदुानतफि  जम्मा रू. ११ करोड ५० लाख र्वर्नर्ोजन गररएको र्थर्ो। बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न 
सम्बजन्त्ि एकीकृत कार्िर्वर्ि, २०७७ को दफा ९(१२) मा आर्ोजना तथा कार्िक्रमका लार्ग र्वर्नर्ोजजत 
रकममध्र् े५० प्रर्तशत भार २५ गतेर्भर सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहको सजञ्चत कोर्मा हस्तान्त्तरण गनुििने र बााँकी 
िचास प्रर्तशत रकम आर्ोजनाको लागत अनमुान, आर्ोजना तथा कार्िक्रम सम्झौता, अजन्त्तम मूल्र्ाङ्कन, 
कार्िसम्िन्न प्रर्तवदेनसर्हत सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहबाट र्नकासा माग भएिर्छ हस्तान्त्तरण गनुििने व्र्वस्था रहेको 
छ। उजल्लजखत कानूनी व्र्वस्था बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा रू. ७ करोड २ लाख ६६ हजार 
हस्तान्त्तरण गररएको छ।  

 

४.२.४ समिूरक अनदुान 

प्रदेश सरकारबाट आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा ८० वटा स्थानीर् तहका ८४ वटा आर्ोजनाको लार्ग समिूरक 
अनदुानतफि  जम्मा रू. ४९ करोड १५ लाख र्वर्नर्ोजन गररएको र्थर्ो। बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न 
सम्बन्त्िी एकीकृत कार्िर्वर्ि, २०७७ को दफा ९(१२) मा आर्ोजना तथा कार्िक्रमका लार्ग र्वर्नर्ोजजत 
रकममध्र् े५० प्रर्तशत रकम भार २५ गतेर्भर सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहको सजञ्चत कोर्मा हस्तान्त्तरण गनुििने 
र बााँकी िचास प्रर्तशत रकम आर्ोजनाको लागत अनमुान, आर्ोजना तथा कार्िक्रम सम्झौता, अजन्त्तम मूल्र्ाङ्कन, 
कार्िसम्िन्न प्रर्तवेदनसर्हत सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहबाट र्नकासा माग भएिर्छ हस्तान्त्तरण गने व्र्वस्था रहेको 
छ। उजल्लजखत कानूनी व्र्वस्था बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा कुल रू. २८ करोड ८१ लाख २३ 
हजार हस्तान्त्तरण गररएको छ।  

 

४.२.५ स्थानीर् तहको प्रशासर्नक भवन 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट वक्तव्र्को बुाँदा नं ११ मा स्थानीर् तहका प्रशासर्नक भवन र्नमािण 
साझेदारी कार्िक्रम अन्त्तगित र्नमािणार्िन प्रशासर्नक भवन िूरा गनि आवश्र्क रकम र्वर्नर्ोजन गने उल्लेख 
भएबमोजजम कूल रू. २५ करोड र्वर्नर्ोजन गररएकोमा स्थानीर् तहबाट भएको भएको बजेट र कार्ि प्रगर्तका 
आिारमा ११ वटा स्थानीर् तहहरूलाई रू. ६ करोड २४ लाख ३४ हजार मार उिलब्ि गराइएको छ।  
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४.२.६ क्रमागत आर्ोजना 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा सम्झौता भई कार्ािन्त्वर्नमा रहेका आर्ोजनाको आर्थिक वर्ि २०७८/७९ चैर 
मसान्त्तसम्म सम्िन्न गने म्र्ाद थि गररएको र्थर्ो भने उक्त रकम भकु्तानीका लार्ग रू. २५ करोड र्वर्नर्ोजन 
भएकोमा रू. ५ करोड ३७ लाख ३ हजार हस्तान्त्तरण गररएको छ। सर्मक्षा वर्िमा २१ वटा अिरुा (आर्थिक 
वर्ि २०७७/७८) आर्ोजनाको भकु्तानी भई जम्मा १२१ वटा आर्ोजना सम्िन्न भएका छन।् 

 

 

४.३ र्नष्कर्ि 
स्थानीर् तहलाई हस्तान्त्तरण हनुे र्वत्तीर् समानीकरण अनदुानको रकम स्थानीर् तहले आफ्नो आवश्र्कता 
अनसुार बजेटमाफि त कार्िक्रम र्निािरण गरी कार्ािन्त्वर्न गनि सक्छन ्भने सशति, र्वशरे् र समिूरक अनदुानको 
रकम प्रदेश सरकारबाट नै कार्िक्रमसर्हत हस्तान्त्तरण हनुे कानूनी प्राविान रहेको छ। सर्मक्षा अवर्िमा शरुू 
र्वर्नर्ोजन र थि सशति अनदुान सर्हत कुल सशति अनदुान, र्वशेर् अनदुान र समिूरक अनदुानका १ सर् ८१ 
वटा आर्ोजनामध्र् े जम्मा ८८ वटा आर्ोजना सम्िन्न भएका देजखन्त्छन।् ठेक्का/सम्झौता माफि त ्आर्ोजना 
कार्ािन्त्वर्न सम्झौता बमोजजम रकम भकु्तानीका लार्ग प्रथम र्कस्ता नै िर्ािप्त हुाँदा दोस्रो र्कस्ता माग नहनुे र 
आर्ोजना सम्िन्न भएको जानकारी प्राप्त नहुाँदा आर्ोजनाको वास्तर्वक अवस्था ज्ञात नहनुे तथा जनशजक्त अभाव, 
कमिचारी सरुवा, कमिचारी क्षमता लगार्तका र्वर्वि कारणले स्थानीर् तहबाट आर्ोजना कार्ािन्त्वर्न नै नहनु े
भएकाले र्वर्नर्ोजजत बजेटको तलुनामा र्नकासा न्त्रू्न देजखएको छ। प्रदेश सरकारले र्वर्नर्ोजजत बजेटको िूणि 
कार्ािन्त्वर्नका लार्ग सशति अनदुानका कार्िक्रम समेत स्थानीर् माग र आवश्र्कताका आिारमा र्निािरण गने 
गरेको छ। 
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िररच्छेद – ५ 

अन्त्तर तहगत कार्िक्रम अजख्तर्ारी 

५.१ नेिाल सरकार अन्त्तगितका र्नकार्मा अजख्तर्ारी 
प्रदेश सरकारको र्वर्नर्ोजन ऐन, २०७८ को दफा ५(१) मा “प्रदेश सरकारको कुनै र्नकार्बाट कार्ािन्त्वर्न 
हनुे गरी रकम र्वर्नर्ोजन भएको िुाँजीगत तफि को कुन ैर्ोजना वा कार्िक्रम नेिाल सरकारको कुनै र्नकार् 
माफि त कार्ािन्त्वर्न गनुििने भएमा नेिाल सरकारको अथि मन्त्रालर् तथा सम्बजन्त्ित मन्त्रालर्को िूवि सहमर्त 
र्लई माि मसान्त्तर्भर लेखी आएमा गण्डकी प्रदेश सरकार, अथि मन्त्रालर्ले त्र्स्तो कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका 
लार्ग खचि गने अजख्तर्ारी ददने गरी सहमर्त ददन सक्नछे। तर प्रशासर्नक खचि तथा चालतुफि का कार्िक्रमको 
लार्ग नेिाल सरकारका र्नकार्लाई कुनै रकम उिलब्ि गराउन िाइनछैेन।“ भने्न कानूनी व्र्वस्था रहेको छ।  

र्सै कानूनी व्र्वस्थाबमोजजम नेिाल सरकारका र्नकार्माफि त कार्ािन्त्वर्न गदाि बढी प्रभावकारी देजखएका 
कार्िक्रमको लार्ग नेिाल सरकार अन्त्तगितका र्वर्भन्न र्नकार्बाट कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न एवं बजेट खचि गनि 
अजख्तर्ारी प्रदान गररएको छ। प्रदेश सरकारबाट नेिाल सरकारका र्नकार्को लार्ग अजख्तर्ारी प्रदान गररएको 
र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको छः 

तार्लका ५.१: प्रदेश सरकारबाट नेिाल सरकार अन्त्तगितका र्नकार्मा ददइएको अजख्तर्ारी 
(रू. हजारमा) 

क्र.सं. र्वर्नर्ोजजत बजेट 
उिशीर्िक 

अजख्तर्ारी प्रदान 
गररएको 
कार्ािलर् 

कार्िक्रम अजख्तर्ारी खचि 

१ 30100011 जजल्ला समन्त्वर् 
सर्मर्त 
कार्ािलर्हरू 
(११ वटै) 

११ वटा जजल्ला समन्त्वर् 
सर्मर्तलाई गाउाँिार्लका र 
नगरिार्लकाबीच समन्त्वर् 
गनि र्वकास र्नमािणका 
अनगुमन गनि, तीन वटै 
सरकारका कार्ािलर्का 
बीचमा समन्त्वर् गनि र 
प्रदेश सरकारले तोकेका 
काम तथा काननु 
बमोजजमका कार्ि गनि 
सशति अनदुान 

11000 9360 
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२ 30100011 गण्डकी प्रदेश 
प्रहरी कार्ािलर् 

ईलाका प्रहरी कार्ािलर् 
/ प्रहरी चौकी र्नमािण 

130218 130199 

३ 30100011 गण्डकी प्रदेश 
प्रहरी कार्ािलर् 

प्रदेश प्रहरी तार्लम 
केन्त्रको भौर्तक संरचना 
र्नमािण 

30000 24803 

४ 30100011 गण्डकी प्रदेश 
प्रहरी कार्ािलर् 

आगलागी र्नर्न्त्रण 
सम्बजन्त्ि सामग्री खररद 

2000 61 

५ 30100011 गण्डकी प्रदेश 
प्रहरी कार्ािलर् 

ट्रार्फक व्र्वस्थािन 
सम्बन्त्िी उिकरण खररद 

2000 1967 

६ 31200011 गण्डकी प्रदेश 
र्भरका मालिोत 
कार्ािलर्हरू 

िुाँजजगत सिुार 10550 10026 

जम्मा 185768 176416 

प्रदेश सरकारबाट नेिाल सरकारका र्वर्भन्न र्नकार्माफि त खचि हनु ेगरी जम्मा रू. १८ करोड ५७ लाख ६८ 
हजार अजख्तर्ारी ददइएकोमा सो मध्र्े रू. १७ करोड ६४ लाख १६ हजार खचि भएको छ। 
 
५.२ स्थानीर् तहमा अजख्तर्ारी 
प्रदेश सरकारको र्वर्नर्ोजन ऐन, २०७८ को दफा ५ (२) मा “गण्डकी प्रदेश सरकारको कुनै र्नकार्बाट 
कार्ािन्त्वर्न हनुे गरी रकम र्वर्नर्ोजन भएको कुनै र्ोजना वा कार्िक्रम कुन ैस्थानीर् तह माफि त कार्ािन्त्वर्न 
गनुििने भएमा सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहको िूवि सहमर्त र्लई माि मसान्त्तर्भर गण्डकी प्रदेश सरकार, अथि 
मन्त्रालर्मा लेखी िठाएमा मन्त्रालर्ले त्र्स्तो र्ोजना वा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नका लार्ग खचि गने अजख्तर्ारी 
ददन ेगरी सहमर्त ददन सक्नेछ।“ भने्न कानूनी व्र्वस्था रहेको छ। र्सै कानूनी व्र्वस्थाबमोजजम स्थानीर् 
तहमाफि त कार्ािन्त्वर्न गदाि बढी प्रभावकारी देजखएका कार्िक्रमको लार्ग स्थानीर् तहबाट कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न 
एवं बजेट खचि गनि अजख्तर्ारी प्रदान गररएको छ। प्रदेश सरकारबाट स्थानीर् तहका लार्ग अजख्तर्ारी प्रदान 
गररएको र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको छः 

तार्लका ५.२: प्रदेश सरकारबाट स्थानीर् तहमा ददइएको अजख्तर्ारी 
(रू. हजारमा) 

क्र.सं. र्वर्नर्ोजजत बजेट 
उिशीर्िक 

अजख्तर्ारी प्रदान गररएको 
स्थानीर् तह कार्िक्रम अजख्तर्ारी खचि 

१ 
30191120 

गण्डकी गाउाँिार्लका 

स्थ
ान
ी

र् तह
मा
 

नव
प्रव तिन
 

सा
झे

दार
ी 

क
ोर् 

आ
र्ो

जन
ा 

क
ार्
ि

न्त्व
र्न

 7500 0 
2 व्र्ास नगरिार्लका 7500 1950 
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3 अन्निूणि गाउाँिार्लका 7500 6842 

4 िरिझोङ गाउाँिार्लका 7500 7500 

5 थासाङ गाउाँिार्लका 7500 0 

6 ितुलीबजार नगरिार्लका 7500 2127 

7 भीरकोट नगरिार्लका 7500 0 

8 वार्लङ नगरिार्लका 7500 2289 

9 फेदीखोला गाउाँिार्लका 7500 296 

10 हपु्सेकोट गाउाँिार्लका 7500 1519 

11 

30700011 

िालङुटार नगरिार्लका 

एक
 स्
था
नी
र् 

तह
 ए

क
 उ

द्यो
ग 

ग्रा
मम

ा 
िूव

ािि
ार 

र्नम
ािण

 

1500 0 

12 र्भमसेन गाउाँिार्लका 1500 0 

13 भान ुनगरिार्लका 1500 0 

14 जिररङ गाउाँिार्लका 1500 0 

15 चामे गाउाँिार्लका 1500 1500 

16 जलजला गाउाँिार्लका 1500 0 

17 वार्लङ नगरिार्लका 1500 1500 

18 अजुिनचौिारी गाउाँिार्लका 1500 0 

19 ताराखोला गाउाँिार्लका 1500 0 

20 बौदीकाली गाउाँिार्लका 1500 0 

21 

35501001 

िालङुटार नगरिार्लका आाँिर्ििल अस्िताल 
स्तरोन्नती 

10000 0 

22 

अन्निूणि गाउाँिार्लका 

छर्लमार्ा स्मरृ्त हाइवे 
अस्िताल भवन र्नमािण, 

अन्निूणि गाि, ६ ढावा, 
कास्की 

1000 973 

23 

भीरकोट नगरिार्लका 
ट्रमा सेन्त्टरको रुिमा 
र्वकास गने (भीरकोट 
नगर अस्िताल) 

5000 4908 

24 

35591120 

बजन्त्दिरु गाउाँिार्लका CEONC सेवा शरुुवात / 
र्नर्र्मतताको लार्ग 
जनशजक्त, ममित सिुार 
तथा नर्ााँ साइटमा प्रचार 
प्रसार 

2000 0 

25 

ढोरिाटन नगरिार्लका 

500 0 

26 
35000011 िोखरा महानगरिार्लका सर्हद स्मरृ्त आवासीर् 

र्वद्यालर् 

30000 0 



 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक मलु्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन 

~ 54 ~ 

27 िाचे गाउाँिार्लका 
र्हमाली तथा दगुिम 
के्षरका नमूना आवार्सर् 
र्वद्यालर्मा आवार्सर् 
भवन र िूवाििारको 
र्वकासको र्नरन्त्तरता 

1000 953 

28 नासोङ गाउाँिार्लका 1000 0 

29 वाह्रगााँउदर्िरुमजुक्तके्षर 

गाउाँिार्लका 
1000 970 

30 अन्निूणि गाउाँिार्लका 1000 735 

31 िवलार्गरी गाउाँिार्लका 1000 1000 

जम्मा 143500 35062 

प्रदेश सरकारका र्वर्भन्न र्नकार्मा र्वर्नर्ोजन रहेको बजेट तथा कार्िक्रम मध्र्े स्थानीर् तहबाट कार्ािन्त्वर्न 
गराउाँदा प्रभावकारी देजखएका कार्िक्रमहरू सम्बजन्त्ित स्थानीर् तहहरूबाट नै कार्ािन्त्वर्न गनि रू. १४ करोड 
३५ लाख अजख्तर्ारी प्रदान गररएकोमा सोमध्र्े रू. ३ करोड ५० लाख ६२ हजार खचि भएको छ। 
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र्वत्तीर् क्षरे र्वश्लरे्ण 

नेिालको संर्विानको अनसूुची-6 मा नेिाल राि बैंकको नीर्त अनरुुि र्वत्तीर् संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी 
संस्था, नेिाल सरकारको सहमर्तमा बैदेजशक अनदुान र सहर्ोगलाई प्रदेश सरकारको एकल अर्िकार सूचीमा 
राजखएको छ। त्र्सैगरी सहकारी के्षरलाई संि र प्रदेशको साझा अर्िकारको सूचीमा तथा सहकारी संस्थालाई 
स्थानीर् तहको एकल अर्िकारको सूचीमा र तीनै तहको साझा अर्िकारको सूचीमा समेत राजखएको छ। भरू्म 
व्र्वस्था, कृर्र् तथा सहकारी मन्त्रालर् मातहत सहकारी रजजिारको कार्ािलर् स्थािना भएको छ। प्रदेश 
सरकारबाट सहकारी ऐन, 2075 र र्नर्मावली, 2076 जारी गरी कार्ािन्त्वर्न गररएको छ। 

सहकारी रजजिारको कार्ािलर्बाट अद्यावर्िक र्ववरण अनसुार आर्थिक वर्ि २०७9/80 को आजश्वन मसान्त्त 

सम्म प्रदेश सरकारको के्षरार्िकारर्भर िरी हस्तान्त्तरण भएको अर्भलेख र कार्ािलर् स्थािना भएिश्चात दताि, 
एकीकरण, स्थानीर्करण भएका समेत गरी कुल 936 संि/संस्थाहरू रहेकोमा COPOMIS मा प्रर्वि भएका 
सहकारीको संख्र्ा ८५५ रहेको छ। र्स अविी सम्ममा प्रदेश के्षरार्िकार र्भर रहेका सहकारी संि, 
संस्थाहरूबाट प्राप्त र्ववरण अनसुार सहकारी संि, संस्थाहरूको कूल शरे्र िुाँजी रू. 10 अबि 42 करोड 97 
लाख 83 हजार 051 रहेको छ। र्सैगरी बचत संकलन रू. 70 अबि 45 करोड 50 लाख 38 हजार 
880 िगेुको छ।सहकारी संि, संस्थाहरूबाट र्स अविीमा रू. 61 अबि 41 करोड 69 लाख 21 हजार 
956 ऋण लगानी र रू. 1 अबि 10 करोड 56 लाख 56 हजार 610 शेर्र लगानी भएकोमा र्ी 
संस्थाहरूसाँग 1 अबि 55 करोड 82 लाख 29 हजार 114 बाह्य ऋण रहेको देजखन्त्छ।प्रदेश के्षरार्िकार 
र्भरका सहकारी संि/संस्थाहरूको जगेडा कोर् रू. 2 अबि 65 करोड 95 लाख 26 हजार 173 रहेको 
छ। प्राप्त र्ववरण अनसुार र्ी सहकारी संि/संस्थाहरूमा 2 लाख 36 हजार 312 मर्हला, 2 लाख 2 हजार 
914 िरुुर् र 2 हजार 206 संस्थागत गरी कूल 4 लाख 41 हजार 432 सदस्र् रहेका छन।् गण्डकी 
प्रदेश र्भर कृर्ाजशल संिीर् सरकारको कार्िके्षर र स्थानीर् तहको कार्िके्षरमा रहेका सहकारी संि/संस्थाहरूको 
एकीन र्ववरण प्राप्त हनु सकेको छैन।  
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बेरुज ु

 
७.१ बेरुज ुर्ववरण 

प्रदेश आर्थिक कार्िर्वर्ि तथा र्वत्तीर् उत्तरदार्र्त्व ऐन, २०७८ को दफा २ मा बेरुज ुभन्नाले “प्रचर्लत कानून 
बमोजजम िरु् र्ाउन ुिने रीत निरु् र्ाई कारोबार गरेको वा राख्निुने लेखा नराखेको तथा अर्नर्र्मत वा बेमनासीव 
तररकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखािरीक्षण गदाि औलं्र्ाएको वा ठहर् र्ाएको कारोबार सम्झन ुिछि।“ 
भनी िररभार्र्त गररएको छ। 

प्रदेश सरकारबाट बजेट कार्ािन्त्वर्नका क्रममा देजखएको बेरुज ुर्ववरण र्नम्नानसुार प्रस्ततु गररएको छ। 

तार्लका ७.१: बेरुज ुर्ववरण 
(रू. हजारमा) 

आर्थिक वर्ि असलु गनुििने र्नर्र्मत गनुििने िेस्की जम्मा स्रोत 
२०७६/७७ 
सम्म 

४७४७१ ४१०९३२ १४५६९७ ६०४१०० महालेखा िरीक्षकको 
वार्र्िक प्रर्तवदेन, 
२०७८ 

२०७७/७८ मा १९४८६ ४६८१६ २२४८९८१ २३१५२८३ एर्ककृत र्वत्तीर् 
र्ववरण, 
२०७७/७८, प्रदेश 
लेखा र्नर्न्त्रण 
कार्ािलर् 

 
महालेखा िरीक्षकको वार्र्िक प्रर्तवदेन, २०७८ मा आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को अन्त्त्र्सम्ममा गण्डकी प्रदेशमा 
जम्मा रू. ६० करोड ४१ लाख बेरुज ुदेजखएको छ। त्र्सैगरी प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रण कार्ािलर्ले तर्ार िारेको 
एर्ककृत र्वत्तीर् र्ववरणमा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा मारै िेश्की सर्हत रू. २ अबि ३१ करोड ५२ लाख 
८३ हजार बेरुज ुऔलं्र्ाइएको छ। 
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मन्त्रालर्गत प्रगर्त र्ववरण 

८.१ प्रदेश सभा 

प्रदेश सभामा प्रादेजशक काननु बनाउने र प्रदेश सरकारको र्नमािण गने प्रमखु दार्र्त्व रहेको छ। गण्डकी प्रदेश 
सभामा कार्ि व्र्वस्था िरामशि सर्मर्त, र्विार्न सर्मर्त, साविजर्नक लेखा सर्मर्त, प्रदेश मार्मला सर्मर्त र अथि 
तथा र्वकास सर्मर्त गरी ५ वटा सर्मर्तहरू रहेका छन।् प्रदेश सभा सञ्चालन र व्र्वस्थािनको लार्ग प्रदेश 
सभा सजचवालर् रहेको छ। 

८.१.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

प्रदेश सभाको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा 
भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

तार्लका ८.१: प्रदेश सभाको र्वत्तीर् र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िुाँजजगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 147784 147784 12428 12428 160212 

थि/िट 7134 7134 19772 19772 26906 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 154918 154918 32200 32200 187118 

खचि 106040 106040 25702 25702 131742 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 71.75 71.75 206.80 206.80 82.23 
जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 68.45 68.45 79.82 79.82 70.41 

 

प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को लार्ग रू. १६ करोड २ लाख १२ हजार सरुु र्वर्नर्ोजन गररएकोमा 
चालतुफि  रू. १४ करोड ७७ लाख ८४ हजार र िुाँजजगततफि  रू. १ करोड २४ लाख २८ हजार रहेको 
र्थर्ो। र्स आर्थिक वर्िमा प्रदेश सभाको लार्ग र्वर्भन्न कार्िक्रम सञ्चालन गनि चालतुफि  रू. ७१ लाख ३४ 
हजार र िुाँजजगततफि  रू. १ करोड ९७ लाख ७२ हजार गरी कूल रू. २ करोड ६९ लाख ६ हजार बजेट 
थिसमेत गररएको छ। प्रदेश सभामा र्वर्नर्ोजन गररएको सम्िूणि बजेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। 
र्वर्नर्ोजजत कूल रकम मध्र् ेआर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा चालतुफि  रू. १० करोड ६० लाख ४० हजार र 
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िुाँजजगततफि  रू. २ करोड ५७ लाख २ हजार खचि भई जम्मा रू. १३ करोड १७ लाख ४२ हजार खचि 
भएको छ। समग्रमा प्रदेश सभाबाट जम्मा र्वर्नर्ोजनको ७०.४१ प्रर्तशत खचि भएको देजखन्त्छ। 

८.१.२ मखु्र् उिलजब्िहरू 
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा प्रदेश सभाबाट सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त 
मखु्र् उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन-् 
क. प्रदेश सभाको चौथो, िााँचौ र छैटौँ अर्िवेशनका सम्िूणि र्ववरण (Verbetim) तर्ार गने कार्ि सम्िन्न 

भएको, 
ख. अथि र्वकास सर्मर्तको वेवसाइट र्नमािण भएको। 

 

८.२ प्रदेश लोक सेवा आर्ोग 

प्रदेश लोक सेवा आर्ोग ऐन, २०७६ अनसुार र्स प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आर्ोग गठन भई कार्ि गरररहेको 
छ। प्रदेश र्नजामती सेवा, प्रदेश अन्त्र् सरकारी सेवा, प्रदेश संगदठत संस्थाको सेवा, स्थानीर् सरकारी सेवा र 
स्थानीर् तहको संगदठत संस्थाको सेवाको िदमा र्नर्जुक्तको लार्ग उिर्कु्त उमेद्वार छनोट गनुि र्स आर्ोगको 
प्रमखु कार्िजजम्मवेारी रहेको छ।  

८.२.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

प्रदेश लोक सेवा आर्ोगको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र आर्थिक 
वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

तार्लका ८.२: लोक सेवा आर्ोगको र्वत्तीर् र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िुाँजजगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 74227 74227 6000 6000 80227 

थि/िट 42000 42000 9000 9000 51000 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 116227 116227 15000 15000 131227 

खचि 94774 94774 13979 13979 108753 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 127.68 127.68 232.99 232.99 135.56 
जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 81.54 81.54 93.20 93.20 82.87 
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प्रदेश लोक सेवा आर्ोगमा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को लार्ग रू. ८ करोड २ लाख २७ हजार र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा चालतुफि  रू. ७ करोड ४२ लाख २७ हजार र िुाँजजगततफि  रू. ६० लाख रहेको छ। आर्ोगमा 
र्वर्नर्ोजन गररएको सम्िूणि बजेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। र्स आर्थिक वर्िमा आर्ोगबाट सञ्चालन 
हनुे र्वर्भन्न कार्िक्रमको लार्ग चालतुफि  रु. ४ करोड २० लाख र िुाँजजगततफि  रु. ९० लाख थि बजेट 
उिलब्ि गराइएको छ। र्वर्नर्ोजजत कूल रकम मध्र् ेआर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा चालतुफि  रू. ९ करोड ४७ 
लाख ७४ हजार र िुाँजजगततफि  रू. १ करोड ३९ लाख ७९ हजार खचि भई जम्मा रू. १० करोड ८७ लाख 
५३ हजार खचि भएको छ। समग्रमा प्रदेश लोक सेवा आर्ोगबाट जम्मा र्वर्नर्ोजनको ८२.८७ प्रर्तशत खचि 
भएको छ। 

 

८.२.२ मखु्र् उिलजब्िहरू 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा प्रदेश लोक सेवा आर्ोगबाट सम्िादन भएका 
कार्िक्रमबाट प्राप्त मखु्र् उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन-् 

क. र्वर्भन्न तह र सूमहका ३७ वटा िाठ्यक्रम र्नमािण गररएको, 
ख. र्वर्भन्न तह र समूहका १४०६ वटा िदमा प्रदेशतफि  ८० र स्थानीर् तहतफि  ६३ वटा र्वज्ञािन 

गररएको, 
ग. र्वर्भन्न तह र समूहका १,८१,२२२ वटा आवदेन संकलन गररएको, 
ि. र्वज्ञािन संख्र्ा, र्लजखत िररक्षाबाट छनौट संख्र्ा र र्सफाररस भएको र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको, 

तह र्वज्ञािन सङ्खख्र्ा 
र्लजखत िररक्षाबाट छनौट र्सफाररस भएका 

मर्हला िरुुर् जम्मा मर्हला िरुुर् जम्मा 
प्रदेश १९ २०३ ९७ ३०० ३९ ३६ ७५ 

स्थानीर् २४ ८९७ १०८६ १९८३ ४८2 ६२7 ११०९ 

कुल जम्मा ४३ ११०० ११८३ २२८३ ५२1 ६६3 ११८४ 

 
 
८.३  मखु्र् न्त्र्ार्ार्िवक्ताको कार्ािलर्  

प्रदेश सरकार िक्ष वा र्विक्ष भएको वा प्रदेश सरकारको हक, र्हत वा सरोकार रहेको संर्विान वा कानूनको 
व्र्ाख्र्ा सम्वन्त्िी कुनै जर्टल संवैिार्नक वा कानूनी प्रश्न समावेश भएको वा प्रदेशको सन्त्दभिमा साविजर्नक 
महत्व वा साविजर्नक सरोकारको मदु्दामा प्रदेश सरकारको तफि बाट वहस िैरवी गने र प्रदेश सरकार, प्रदेश 
सरकारको कार्ािलर् वा प्रदेश सरकारले तोर्कददएको अर्िकारीलाई कुनै संवैिार्नक वा कानूनी प्रश्नमा रार् माग 
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गरेमा कानूनी रार् ददन प्रदेशमा मखु्र् न्त्र्ार्ार्िवक्ताको व्र्वस्था गररएको छ। मखु्र् न्त्र्ार्र्िवक्ताको काम 
कारवाही प्रभावकारी तलु्र्ाउन मखु्र् न्त्र्ार्ार्िवक्ताको कार्ािलर् स्थािना गररएको छ।  

८.३.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

मखु्र् न्त्र्ार्ार्िवक्ताको कार्ािलर्को लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र 
आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

तार्लका ८.३: मखु्र् न्त्र्ार्ार्िवक्ताको कार्ािलर्को र्वत्तीर् र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िुाँजजगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 13882 13882 1000 1000 14882 

थि/िट 617 617     617 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 14499 14499 1000 1000 15499 

खचि 11266 11266 287 287 11553 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 81.15 81.15 28.72 28.72 77.63 
जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 77.70 77.70 28.72 28.72 74.54 

 

मखु्र् न्त्र्ार्ार्िवक्ताको कार्ािलर्मा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को लार्ग रू. १ करोड ४८ लाख ८२ हजार 
सरुु र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. १ करोड ३८ लाख ८२ हजार र िुाँजजगततफि  रू. १० लाख रहेको 
र्थर्ो। कार्ािलर्बाट सम्िादन हनुे र्वर्भन्न कार्िक्रमको लार्ग र्स आर्थिक वर्िमा चालतुफि  रु. ६ लाख १७ 
हजार थि बजेट उिलब्ि गराइएको छ। कार्ािलर्मा र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा 
चालतुफि  रू. १ करोड १२ लाख ६६ हजार र िुाँजजगततफि  रू. २ लाख ८७ हजार खचि भई कूल रू. १ 
करोड १५ लाख ५३ हजार खचि भएको छ। समग्रमा मखु्र्न्त्र्ार्ार्िवक्ताको कार्ािलर्बाट कूल र्वर्नर्ोजनको 
७४.५४ प्रर्तशत खचि भएको छ। 
 
८.३.२ मखु्र् उिलब्िीहरू 
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा मखु्र् न्त्र्ार्ार्िवक्ताको कार्ािलर्बाट सम्िादन भएका 
कार्िक्रमबाट प्राप्त मखु्र् उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन-् 
क. प्रदेश सरकारको प्रर्तर्नर्ित्व गदै र्वर्भन्न मदु्दा उच्च अदालत िोखरा, बाग्लङु इजलास र सवोच्च अदालतमा 

बहस िैरवी गरेको, 
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ख. प्रदेश तथा जजल्लास्तरका अदालत, सरकारी वर्कल, बार एसोर्सर्सनसाँग तार्लम, छलफल, अन्त्तरर्क्रर्ा 
कार्िक्रम सम्िन्न भएको, 

ग. स्थानीर् तहका न्त्र्ार्र्क सर्मर्तले र्नरुिण गने मदु्दाको कारवाही सम्बन्त्िी हाते िसु्तक प्रकाशन गररएको, 
ि. प्रदेश प्रहरीको ३ वरे् रणनीर्तक र्ोजना र्नमािण गरी मखु्र्मन्त्री समक्ष िेश गररएको, 
ङ. बाग्लङु, कास्की, गोरखा, लमजङु र तनहुाँ जजल्ला जस्थत कारागार र्नररक्षण गरी सोको प्रर्तवदेन मखु्र्मन्त्री 

र महान्त्र्ार्ार्िवक्ताको कार्ािलर् समक्ष िेश गररएको, 
च. कानूनी रार् तथा र्लजखत जवाफ सम्बन्त्िमा प्रदेश मातहातको मन्त्रालर्का कानून अर्िकृतहरूको दक्षता 

अर्भवृर्द्ध तार्लम सम्िन्न भएको, 
छ. प्रदेश सरकारसाँग सम्बजन्त्ित रहेका १०० थान मदु्दा मध्र् े३१ थान फर्छ्यौट भएका। 

 
 

८.४. मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर् 

प्रदेश सरकार संचालनका लार्ग आवश्र्क ऐन कानूनको तजुिमा, र्ोजनावद्ध र्वकास कार्िक्रम संचालन, नेिाल 
सरकार र स्थानीर् तहसाँग आिसी समन्त्वर् एवं सहर्ोग आदान प्रदानको मखु्र् जजम्मेवारी मखु्र्मन्त्री तथा 
मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्मा रहेको छ। साथै मजन्त्रिररर्द् मा िेश हनुे र्वर्र्हरूको व्र्वस्थािन गने, प्रशासर्नक 
गर्तर्वर्िहरुको अनगुमन मूल्र्ांकन एवं र्नदेशन ददन,े प्रदेशमा कमिचारी व्र्वस्थािन लगार्तका कार्ि गनुि र्स 
कार्ािलर्को प्रमखु कार्िजजम्मेवारी रहेको छ। 

८.४.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्को लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा 
बजेट र आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

तार्लका ८.४: मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्को र्वत्तीर् र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िुाँजजगत कूल जम्मा 

प्रदेश सशति जम्मा प्रदेश सशति जम्मा  
सरुु र्वर्नर्ोजन 1670161 290700 1960861 203000 3000 206000 2166861 

थि/िट -722839   -722839 28250   28250 -694589 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 947322 290700 1238022 231250 3000 234250 1472272 

खचि 500969 120762 621732 208436 2585 211021 832752 
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सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 30.00 41.54 31.71 102.68 86.15 102.44 38.43 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 52.88 41.54 50.22 90.13 86.15 90.08 56.56 

 

मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्मा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को लार्ग रू. २ अबि १६ करोड ६८ 
लाख ६१ हजार सरुु र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. १ अबि ९६ करोड ८ लाख ६१ हजार र िुाँजजगततफि  
रू. २० करोड ६० लाख रहेको छ। र्वर्नर्ोजन गररएको बजेट मध्र्े संिीर् सशतिबाट चालतुफि  रू. २९ 
करोड ७ लाख र िुाँजजगततफि  रु. ३० लाख रहेको छ भने बााँकी बजेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। र्स 
आर्थिक वर्िमा मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्मा र्वर्भन्न कार्िक्रमको लार्ग िुाँजजगततफि  रू. २ करोड 
८२ लाख ५० हजार थि गररएको छ भन ेचालतुफि  र्वर्नर्ोजजत रकमबाट रु. ७२ करोड २८ लाख ३९ 
हजार समििण गरी िटाइएको छ। जम्मा र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र् ेआर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा चालतुफि  रू. 
६२ करोड १७ लाख ३२ हजार र िुाँजजगततफि  रू. २१ करोड १० लाख २१ हजार गरी कूल रू. ८३ 
करोड २७ लाख ५२ हजार खचि भएको छ। आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा 
मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्बाट जम्मा र्वर्नर्ोजनको ५६.५६ प्रर्तशत रकम खचि भएको छ। 
 

८.४.२ मखु्र् उिलब्िीहरू 
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को अन्त्त्र्सम्ममा मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द्को कार्ािलर्बाट सम्िादन भएका 
कार्िक्रमबाट प्राप्त मखु्र् उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन-् 
क. क्यान्त्सर, मटुु, मगृौला, हेड इन्त्जरुी लगार्त कडा रोगबाट िीर्डत र्बरामीलाइि प्रर्त व्र्जक्त २० हजारदेजख 

१ लाख ५० हजार रुिैर्ााँका दरले राहत रकम उिलब्ि गराइएको, 
ख.  व्र्वसार् जीवन रक्षा कोर्को कार्िर्वर्ि संशोिन गररएको, हालसम्म १४३३ जना व्र्वसार्ीलाई रू. १ 

अबि ६२ करोड ९८ लाख कजाि प्रवाह भएको, 
ग. र्बदा िर्िटन कार्िक्रम माफि त ्६५५ जना कमिचारी सहभागी भई प्रदेशको आन्त्तररक िर्िटन प्रवद्धिनमा 

टेवा िरेुको र कमिचारीमा सकारात्मक उत्प्ररेणा प्रवाह भएको, 
ि. र्डजजटल नेिाल रार्िर् लक्ष्र् अनसुार र्डजजटल गण्डकी प्रदेशको अविारण स्वीकृत गरी सेवा प्रवाहलाई 

प्रभावकारी बनाउाँदै लर्गएकोः(Data Digitization, PPIS, Online Monitoring system, web portal र्नमािण 
आदद) आर्थिक वर्ि २०७९/८० को वार्र्िक नीर्त तथा कार्िक्रमको तजुिमा गररएको, 

ङ. प्रदेश मन्त्रालर्हरूलाई सामाजजक जवाफदेर्हता प्रवििनका औजारहरू सम्बन्त्िी तार्लम दइुिवटा समूहमा 
र्वभाजन गरी सम्िन्न भएको, 

च. हेल्लो मखु्र्मन्त्री कार्िक्रमको छुटै्ट वेब िोटिल र मोबाईल एि सञ्चालन भएको। 
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८.५  अथि मन्त्रालर् 

प्रदेशको समर्िगत आर्थिक अवस्थाको र्वश्लरे्ण तथा नीर्तको तजुिमा, कार्ािन्त्वन र र्नर्मन गने कार्ि अथि 
मन्त्रालर्मा रहेको छ। प्रदेशस्तरीर् र्वकास नीर्त, प्राथर्मकता, आवर्िक तथा क्षेरगत र्ोजना र वार्र्िक र्वकास 
कार्िक्रमको तजुिमा, कार्ािन्त्वर्न र अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन लगार्तका आर्थिक एवं र्ोजना के्षरका नीर्त तथा 
काननुको तजुिमा, कार्ािन्त्वर्न र र्नर्मन सम्बन्त्िी कार्ि गनुि र्स मन्त्रालर्को प्रमखु कार्िजजम्मेवारी रहेको छ। 

८.५.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

अथि मन्त्रालर्को लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र आर्थिक वर्िको 
अन्त्त्र्सम्ममा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 

तार्लका ८.५: अथि मन्त्रालर्को र्वत्तीर् र्ववरण 
 (रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िुाँजजगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 160094 160094 13200 13200 173294 

थि/िट 10500 10500 1830 1830 12330 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 170594 170594 15030 15030 185624 

खचि 76370 76370 5520 5520 81890 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 47.70 47.70 41.82 41.82 47.26 
जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 44.77 44.77 36.73 36.73 44.12 

 

र्स मन्त्रालर्मा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को लार्ग १७ करोड ३२ लाख ९४ हजार सरुु र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा चालतुफि  रू. १६ करोड ९४ हजार र िुाँजजगततफि  रू. १ करोड ३२ लाख र्वर्नर्ोजन गररएको 
छ। र्स आर्थिक वर्िमा मन्त्रालर्का र्वर्भन्न कार्िक्रमहरूको लार्ग चालतुफि  रू. १ करोड ५ लाख र िुाँजजगततफि  
रू. १८ लाख ३० हजार थि बजेट उिलब्ि गराइएको छ। मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत सम्िूणि बजेटको स्रोत 
प्रदेश सरकार रहेको छ। मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े र्स आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा चालतुफि  रू. 
७ करोड ६३ लाख ७० हजार र िुाँजजगततफि  रू. ५५ लाख २० हजार खचि भई कूल रू. ८ करोड १८ 
लाख ९० हजार खचि भएको छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट जम्मा र्वर्नर्ोजनको ४४.१२ प्रर्तशत खचि भएको 
छ। 
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८.५.2 मखु्र् उिलब्िीहरू 

अथि मन्त्रालर्बाट आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को अन्त्त्र्सम्ममा सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त मखु्र् 
उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन-् 
क. राजस्व िररचालनका सम्भार्वत क्षेरहरूको िर्हचान र क्षेर र्वस्तार सम्बन्त्िी सरोकारवालाहरूसाँग 

अन्त्तरर्क्रर्ा एवं छलफल, 

ख. प्रदेश सरकारका जजल्ला जस्थत कार्ािलर्हरूसाँग बजटे कार्ािन्त्वर्न र आर्थिक अनशुासनसम्बन्त्िी 
अन्त्तरर्क्रर्ा एवं छलफल कार्िक्रम, 

ग. प्रदेश सरकारको बजेट कार्ािन्त्वर्न तथा आर्थिक अनशुासनसम्बन्त्िी प्रदेश लेखा ईकाई कार्ािलर्हरूसाँग 
छलफल तथा अन्त्तरर्क्रर्ा, 

ि. गण्डकी प्रदेशका मालिोत कार्ािलर् र र्ातार्ात कार्ािलर्साँग राजस्व संकलन र िररचालन सम्बन्त्िमा 
अन्त्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम, 

ङ. मन्त्रालर्हरूलाई PLMBIS सम्बन्त्िी अर्भमजुखकरण कार्िक्रम, 

च. प्रदेश लेखा र्नर्न्त्रक कार्ािलर्द्वारा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ को एकीकृत र्वत्तीर् र्ववरण तर्ार गरी 
प्रकाजशत गररएको, 

छ. आर्थिक वर्ि 2077/78 को वार्र्िक बजेट सर्मक्षा गरी प्रकाशन गररएको,  

ज. आर्थिक वर्ि 2078/79 को बजेट तथा कार्िक्रमको अििबार्र्िक मूल्र्ाङ्कन प्रर्तवदेन तर्ार गररएको,  

झ. आर्थिक वर्ि 2079/80 को बजेटका र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकता सम्बन्त्िमा र्वज्ञहरूसाँग छलफल तथा 
अन्त्तर्क्रि र्ा कार्िक्रम, 

ञ. आ.व.2079/80 को बजटेका र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकता सम्बन्त्िमा प्रदेश सभा सदस्र्हरूसाँग छलफल 
तथा अन्त्तर्क्रि र्ा कार्िक्रम, 

ट.  गण्डकी प्रदेशको सामाजजक-आर्थिक र्वश्लरे्ण तर्ारी र प्रकाशन,  

ठ. आर्थिक वर्ि 2078/79 को गण्डकी प्रदेशको आर्थिक सवेक्षण तर्ारी र प्रकाशन, 

ड. आर्थिक वर्ि 2079/80 को बजेटका र्सद्धान्त्त र प्राथर्मकता तजुिमा र प्रकाशन, 

ढ. आर्थिक वर्ि 2079/80 को वार्र्िक र्वकास कार्िक्रम तजुिमा र प्रकाशन, 

ण. आर्थिक वर्ि 2079/80 बजेट वक्तव्र् तजुिमा र प्रकाशन, 

त. र्वर्नर्ोजन ऐन 2079 र आर्थिक ऐन, 2079 तजुिमा र प्रकाशन। 

 

८.६ िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा आिूर्ति मन्त्रालर् 

उिभोक्ताको दैर्नक उिभोग्र् वस्त ुउिलब्ि गराई सेवा िरु् र्ाउने, उद्योग व्र्वसार्को र्नर्मन र्वकास तथा 
गणुस्तरीर् सेवा सविसलुभ रुिमा उिभोक्ता बीचमा िरु् र्ाउने, समग्र व्र्वसार्को उत्थान तथा र्वकास गने तथा 
प्रदेशमा िर्िटकलाई आकर्र्िक गरी देशको प्रमखु िर्िटकीर् गन्त्तव्र्स्थलका रुिमा र्वकास गनि िर्िटकीर् 
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िूवाििार, गन्त्तव्र् र उिजको र्वकास, र्वर्वर्िकरण, प्रवद्धिन र र्नर्मन गनुि र्स मन्त्रालर्को मखु्र् कार्िजजम्मवेारी 
रहेको छ।  

८.६.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

आर्थिक वर्ि 207८/7९ मा िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा आिूर्ति मन्त्रालर्को लार्ग र्वर्नर्ोजन गररएको बजेट 
र खचि र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको छ। 

तार्लका ८.६: िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा आिूर्ति मन्त्रालर्को र्वत्तीर् र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िूाँजीगत कूल जम्मा 

प्रदेश जम्मा प्रदेश जम्मा  
सरुु र्वर्नर्ोजन 188241 188241 262805 262805 451046 

थि/िट 4734 4734 17880 17880 22614 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 192975 192975 280685 280685 473660 

खचि 136559 136559 212965 212965 349524 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 72.54 72.54 81.04 81.04 77.49 
जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 70.76 70.76 75.87 75.87 73.79 

 

र्स मन्त्रालर्मा चाल ुआर्थिक वर्िको लार्ग कूल रू. ४५ करोड १० लाख ४६ हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा 
चालतुफि  रू. १८ करोड ८२ लाख ४१ हजार र िूाँजीगततफि  रू. २६ करोड २८ लाख ५ हजार र्वर्नर्ोजन 
गररएको छ। र्स मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजन गररएको सबै बजेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। आर्थिक वर्िको 
अन्त्त्र्सम्ममा र्स मन्त्रालर्बाट कार्ािन्त्वर्न हनुे र्वर्भन्न कार्िक्रमको लार्ग चालतुफि  रू. ४७ लाख ३४ हजार 
र िुाँजजगततफि  रु. १ करोड ७८ लाख ८० हजार थि बजेट उिलब्ि गराइएको छ। मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत 
रकम मध्र् ेआर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्म चालतुफि  रू. १३ करोड ६५ लाख ५९ हजार र िूाँजीगततफि  रू. २१ 
करोड २९ लाख ६५ हजार खचि भई कूल रू. ३४ करोड ९५ लाख २४ हजार खचि भएको छ। समग्रमा 
र्स मन्त्रालर्बाट र्वर्नर्ोजनको ७३.७९ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

८.६.१.२ मखु्र् उिलब्िीहरू 

िर्िटन, उद्योग, वाजणज्र् तथा आिूर्ति मन्त्रालर्ले चाल ुआर्थिक वर्ि २०७८/७९ को असार मसान्त्तसम्म 
सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उिलब्िी र्नम्नानसुार रहेका छन-् 
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क. गण्डकी प्रदेशको िर्िटन प्रवध्दिनका लार्ग २०७८ असोज मर्हनामा प्रदेश नं. २ का मखु्र्मन्त्री तथा 
र्वर्भन्न देशका कुटनीर्तक र्नर्ोगका प्रमखु/प्रर्तर्निी र अन्त्तरार्िर् र्वकास साझेदार संिसंस्थाका 
प्रमखुहरूलाई िोखरा भ्रमणका लार्ग आमन्त्रण गरी र्वश्व िर्िटन ददवस २०२१ मनाइएको, 

ख. मिेश प्रदेशका मखु्र्मन्त्रीको र्नमन्त्रणामा र्स प्रदेशबाट मखु्र्मन्त्री सर्हतको भ्रमण टोलीद्धारा मिेश 
प्रदेशको अन्त्तर प्रदेश िर्िटन प्रवद्धिनको लार्ग सद्भावना भ्रमण सम्िन्न भएको, 

ग. कोर्भड १९ महामारीले प्रत्र्क्ष प्रभार्वत भएको िर्िटन के्षरलाई िनुउित्थानका लार्ग गण्डकी प्रदेश सरकार 
र संर्कु्त रािसंिीर् र्वकास कार्िक्रम UNDP बीच Sustainable Tourism Recovery Project In 

Gandaki Province िररर्ोजना कार्ािन्त्वर्नका लार्ग नेिाल सरकार अथि मन्त्रालर्मा िठाईएकोमा सहमर्त 
प्राप्त भएको, 

ि. िर्िटन व्र्वसार्ीको छाता साँगठनहरूसाँगको सहकार्िमा िवितको लेसिार, बागलङुको भकुण्डे तथा 
कास्कीको हेम्जा र लेकसाईडमा आन्त्तररक िर्िटन प्रवद्धिन सम्वन्त्िी कार्िक्रम सम्िन्न भएको, 

ङ. िोखरा अन्त्तरार्िर् र्वमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्र्ाउनका लार्ग सरोकारवालाहरूसाँग समन्त्वर्, छलफल 
तथा अन्त्तरर्क्रर्ा कार्िक्रम गररएको, 

च. िोखरालाई अन्त्र् प्रदेशहरूसाँग जोड्न अन्त्तर प्रदेश हवाई सम्िकि  कार्म गररएको र एर्रलाईन्त्सहरू साँग 
र्नर्र्मत हवाई उडानका लार्ग िहल भैरहेको, 

छ. प्रदेशस्तरीर् उद्यमी लगानीकताि सम्मलेन कास्कीको लमु्लेमा सम्िन्न भएको, 
ज. नेिाल सरकारसाँगको समन्त्वर्मा िोखरा महानगरिार्लकाको वडा नं ३३ को िुाँडीटार र नवलिरुको 

लोकाहा खोलामा प्रादेजशक औद्योर्गक के्षर स्थािना तथा सञ्चालनाथि जग्गा प्रार्प्तका लार्ग नािी तथा 
मालिोत कार्ािलर्हरूसाँग समन्त्वर् गरी नािी र सभेको काम सम्िन्न भएको, 

झ. जजल्लाका उद्योग वाजणज्र् संि संस्थाहरूले आर्ोजना गरेका मलेा महोत्सव सञ्चालनमा सहर्ोग गररएको, 
ञ. उद्योग वाजणज्र्संिसाँगको सहकार्िमा उद्योग तथा वाजणज्र् फमिको दताि नर्वकरण सम्वन्त्िी 

अन्त्तरर्क्रर्ात्मक कार्िक्रम संचालन गररएको, 
ट. िरेल ुतथा साना उद्योग कार्ािलर्हरूबाट सीिमूलक तार्लम र उद्यमजशलता र्वकास तार्लम सम्िन्न भएको, 
ठ. उद्योग प्रवद्धिनका लार्ग उद्यमीहरूसाँगको लागत साझेदारीमा प्रर्वर्ि हस्तान्त्तरण कार्िक्रम सम्िन्न भएको, 
ड. उद्योग वाजणज्र् प्रशासनसाँग सम्वद्द त्र्ाङ्कहरूको र्वद्यरु्तर् अर्भलेखन (Digitization) कार्ि भैरहेको, 
ढ. प्रदेश र्भरको आिरु्ति व्र्वस्थालाई प्रभावकारी बनाउन उिभोग्र् बस्त ुतथा सेवाको मलु्र्, गणुस्तर कार्म 

गनि १०४ िटक बजार अनगुमन गरी गणुस्तर र मलु्र् र्नर्न्त्रणको प्रर्ास गररएको, 
ण. र्नर्म र्विररत कार्ि गरेका १० वटा फमि तथा व्र्वसार्ीलाई कारवाही गरी रु. ६ लाख राजश्व संकलन 

गररएको, 
त. उिभोक्तालाई दैर्नक उिभोग्र् बस्त ुतथा सेवा खररद गदाि अिनाउन ुिने सतकि ताका लार्ग चेतनामूलक 

कार्िक्रम सम्िन्न गररएको। 
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८.७ भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, सहकारी तथा गररबी र्नवारण मन्त्रालर् 

प्रदेशको आर्थिक, सामाजजक तथा कृर्र् के्षरको र्वकासमा सहकारी के्षरलाई िररचालन गरी भरू्मको प्रकृर्तको 
आिारमा उिर्ोग गराउन,ु कृर्र् एवं िशिुन्त्छीजन्त्र् उत्िादन एवं व्र्ािारमा र्ाजन्त्रकीकरण, व्र्ावसर्र्कीकरण, 
बजारीकरण र आिरु्नकीकरणका माध्र्मबाट प्रर्तस्ििाित्मक अवस्थाको सजृना गराउनकुा साथै व्र्वसार्ीर्ककरण 
र आिरु्नर्ककरण मा जोड ददई कृर्र् के्षरको र्वकास र र्वस्तार गरी नर्ााँ रोजगारीको अवसर सजृना गनुि̧  कृर्र् 
तथा िशिुन्त्छीको ददगो व्र्वस्थािन गरर आत्मर्नभिर कृर्र्मा जोड ददन ुलगार्त आर्ात प्रर्तस्थािन तथा र्नर्ाित 
प्रवद्धिन गनुि र्स मन्त्रालर्को मखु्र् कार्िजजम्मवेारी रहेको छ। 
  

८.७.१ र्वत्तीर् र्ववरण 
भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, सहकारी तथा गररबी र्नवारण मन्त्रालर्को आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को र्वत्तीर् र्ववरण 
र्नम्नानसुार रहेको छ। 

तार्लका ८.७: भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, सहकारी तथा गररबी र्नवारण मन्त्रालर्को र्वत्तीर् र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

र्ववरण  
चाल ु िुाँजजगत   

प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश जम्मा जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1404655 335100 124300 1864055 262545 262545 2126600 

थि/िट -4408 0  0  -4408 24484 24484 20076 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1400247 335100 124300 1859647 287029 287029 2146676 

खचि 1071863 215697 84525 1372085 208371 208371 1580455 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 76.31 64.37 68.00 73.61 79.37 79.37 74.32 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 76.55 64.37 68.00 73.78 72.60 72.60 73.62 
 

र्स मन्त्रालर्मा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को लार्ग कूल रू. २ अबि १२ करोड ६६ लाख र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा चालतुफि  रू. १ अबि ८६ करोड ४० लाख ५५ हजार र िुाँजजगततफि  रू. २६ करोड २५ लाख 
४५ रहेको छ। मन्त्रालर्का र्वर्भन्न कार्िक्रमको लार्ग र्स आर्थिक वर्िमा र्वर्भन्न कार्िक्रमको लार्ग चालतुफि  
र्वर्नर्ोजजत गररएको रकम मध्र्े रु. ४४ लाख ८ हजार अन्त्र् कार्िक्रममा रकमान्त्तर गररएको छ भन े
िुाँजजगततफि  रू. २ करोड ४४ लाख ८४ हजार थि बजेट उिलब्ि गराइएको छ। मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत 
रकमको स्रोतमध्र् ेरु. ३३ करोड ५१ लाख सशति अनदुान, रु. १२ करोड ४३ लाख र्वशरे् अनदुान र बााँकी 
बजेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। मन्त्रालर्बाट आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा चालतुफि  रू. १ अबि ३७ 
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करोड २० लाख ८५ हजार र िुाँजजगततफि  रू. २० करोड ८३ लाख ७१ हजार गरी कूल रू. १ अबि ५८ 
करोड ४ लाख ५५ हजार खचि भएको छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट कुल र्वर्नर्ोजनको ७३.६२ प्रर्तशत 
खचि भएको छ। 

८.७.२ मखु्र् उिलब्िीहरू 

भमूी व्र्वस्था, कृर्र्, सहकारी तथा गररबी र्नवारण मन्त्रालर्बाट आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा सम्िादन भएका 
कार्िक्रमबाट प्राप्त मखु्र् उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन-् 
क. जग्गा चक्लाबन्त्दी गने कार्िक्रमबाट मसु्ताङ, बाग्लङु, तनहुाँ र गोरखा गरी ४ जजल्लामा 7 वटा समूह 

माफि त 1034 रोिनी जर्मन चक्लाबन्त्दी गररएको, 
ख. कास्की जजल्लाको स्थानीर् तहहरू, नािी कार्ािलर् तथा मालिोत कार्ािलर्को समन्त्वर्मा र्कत्तानािी 

नक्सामा कन्त्ट्रोल िोईन्त्ट स्थािना सम्बन्त्िी कार्िक्रम संचालन गरी 100 वटा कन्त्ट्रोल िोईन्त्ट स्थािना 
गररएको, 200 र्क.र्म. बाटोको र्फल्ड सभे सम्िन्न भएको जसमध्र्े 16 र्क.र्म. बाटोको लगत तर्ार 
भएको, 

ग. स्र्ाउ र्वशेर् तथा जशतोर्ण फलफूल र्वकास आर्ोजना माफि त 68110 उच्च िनत्व प्रर्वर्िमा आिाररत 
स्र्ाउका र्बरुवा आर्ात गरी मसु्ताङ, मनाङ, बाग्लङुम गोरखा, म्र्ाग्दी र लमजङु गरी ६ वटा जजल्लाका 
6१ जना कृर्कहरूलाई र्वतरण गररएको जसबाट कररब 455 रोिनी क्षेरफलमा नर्ााँ स्र्ाउ बगैँचा 
स्थािना भएको, 

ि. साना र्साँचाई िूवाििार र्वकास कार्िक्रममाफि त नर्ााँ कुलो र्नमािण, िरुानो कुलो ममित, िाईि र्वतरण 
लगार्तका र्क्रर्ाकलािहरूबाट ११८ हेक्टर जर्मनमा र्साँचाई सरु्विा िगेुको जसबाट 5605 जना कृर्क 
लाभाजन्त्वत भएका, 

ङ. 98.8 हेक्टर बााँझो जर्मनमा खेती गरेबाित प्रर्त रोिनी रू. ५००० का दरले प्रोत्साहन अनदुान उिलब्ि 
गराईएको। 128 हे. के्षरफलमा मौसमी तथा वेमौसमी तरकारी उत्िादन गने कृर्कहरूलाई प्रर्त रोिनी 
३००० का दरले प्रोत्साहन सहर्ोग उिलब्ि गराईएको जसबाट कररव 751 कृर्क प्रत्र्क्ष लाभाजन्त्वत 
भएका, 

च. 7 वटा कोल्ड रुम (१२२ मे.टन कुल भण्डारण क्षमता), २ वटा दगु्ि जचस्र्ान केन्त्र, ४ वटा बीउ 
प्रशोिन केन्त्र र ५ वटा कृर्र् उिजको प्रशोिन केन्त्र र्नमािणमा सहर्ोग गररएको, 

छ. र्बज वृर्द्ध कार्िक्रममाफि त 173 मे.टन िान, 197 म.ेटन मकै, ८ म.ेटन गहुाँ, 7 मे.टन काक्रो, 1.2 
मे.टन रार्ोको बीउ, 0.3 म.ेटन तोरी, 0.5 मे.टन र्समीको बीउ उत्िादन भएको। र्वशेर् बाली प्रवद्धिन 
कार्िक्रममाफि त 25 मे.टन सूर्िमखुी, 34 मे.टन तोरी, २० म.ेटन कोदो, १० मे.टन कागनुो, १२ मे.टन 
र्समी, १.५ म.ेटन उवा, १.५ मे.टन जौ उत्िादन प्रवद्धिन गररएको जसबाट 764 जना कृर्कहरू 
लाभाजन्त्वत भएका, 
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ज. िशकुो िूणि खोि कार्िक्रम अन्त्तगित 155 जना खोिकताि िररचालन गरी ११ जजल्लाका 39 वटा 
िार्लकामा १ लाख ४० हजार भन्त्दा िेरै कृर्कहरूको िरिरुीमा िगुी िशहुरूलाई 12,95,653 डोज 
खोि लगाईएको, 

झ.  53 वटा सहकारी संस्थामाफि त दूि र्बक्री गने कृर्कहरूलाई अर्िकतम प्रर्त र्लटर रू. २.५ का 
दरले6438 जना कृर्कलाई 8450 मे.टन दूि उत्िादन गरे बाित प्रोत्साहन अनदुान उिलब्ि 
गराईएको। १०८१ वटा उन्नत नश्लका िाडी बाच्छी हकुािएबाित प्रर्त िाडी/बाच्छी १० हजारका दरले 
प्रोत्साहन उिलब्ि गराईएको, 

ञ. भेटेररनरी अस्ितालहरूबाट 2,67,084 िटक उिचार सेवा उिलब्ि गराईएको, 22,991 वटा नमूनाको 
प्रर्ोगशालामा िरीक्षण गररएको, साथै र्वज्ञ केन्त्रहरूबाट 5,752 िटक र र्नजी रुिमा र स्थानीर् तहबाट 
75,739 िटक गरी कुल 81,491 िटक कृर्रम गभाििान सेवा उिलब्ि गराईएको छ। 

 

८.८ कानून, सञ्चार तथा प्रदेश मार्मला मन्त्रालर् 

प्रदेशमा शाजन्त्त सरुक्षा अमन चैन कार्म गनि आवश्र्क िने कानून र्नमािण गने, जनस्तरसम्म िगु्न ेगरी सञ्चार 
मैरी वातावरण बनाउन,े प्रदेशर्भर न्त्र्ार्र्क र अिि न्त्र्ार्र्क र्नकार्ले गरेका फैसला कार्ािन्त्वर्न गने/गराउने, 
प्रदेशस्तरीर् प्रसे रजजिार सम्बन्त्िी कार्ि गने, कानून, न्त्र्ार् तथा प्रदेश सभा मार्मला सम्बन्त्िमा कार्ि गनुि 
लगार्तको कार्ि र्स मन्त्रालर्को मखु्र् कार्िजजम्मवेारी रहेको छ। 

८.८.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश मार्मला मन्त्रालर्को आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को र्वत्तीर् र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको 
छ। 

तार्लका ८.८: कानून, सञ्चार तथा प्रदेश मार्मला मन्त्रालर्को र्वत्तीर् र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िुाँजजगत कूल जम्मा 

प्रदेश जम्मा प्रदेश  समिूरक सशति जम्मा  
सरुु र्वर्नर्ोजन 74240 74240 84000 720000 10000 814000 888240 

थि/िट -9750 -9750 10000     10000 250 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 64490 64490 94000 720000 10000 824000 888490 

खचि 40068 40068 12834 592153 3707 608694 648762 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 53.97 53.97 15.28 82.24 37.07 74.78 73.04 
जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 62.13 62.13 13.65 82.24 37.07 73.87 73.02 
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र्स मन्त्रालर्मा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को लार्ग रु. ८८ करोड ८२ लाख ४० हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा 
चालतुफि  रू. ७ करोड ४२ लाख ४० हजार र िुाँजजगततफि  रू. ८१ करोड ४० लाख र्वर्नर्ोजन गररएको 
छ। मन्त्रालर्का र्वर्भन्न कार्िक्रमहरूको लार्ग र्स आर्थिक वर्िमा चालतुफि  र्वर्नर्ोजजन गररएको बजेट मध्र् े
रू. ९७ लाख ५० हजार अन्त्र् कार्िक्रममा रकमान्त्तर गररएको छ भने िुाँजजगततफि  रू. १ करोड थि बजेट 
उिलब्ि गराइएको छ। मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत रकमको स्रोत मध्र्े रु. ७२ करोड समिूरक अनदुान, रु. १ 
करोड सशति अनदुान र बााँकी बजेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। कुल र्वर्नर्ोजन मध्र्े आर्थिक वर्िको 
अन्त्त्र्सम्ममा चालतुफि  रू. ४ करोड ६८ लाख र िुाँजजगततफि  रू. ६० करोड ८६ लाख ९४ हजार खचि भई 
कूल रू. ६४ करोड ८७ लाख ६२ हजार खचि भएको छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट कूल र्वर्नर्ोजनको 
७३.०२ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

 

८.८.2 मखु्र् उिलब्िीहरू 

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश मार्मला मन्त्रालर्ले आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को अन्त्त्र्सम्ममा सम्िादन भएका 
कार्िक्रमबाट प्राप्त मखु्र् उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन-् 
क. िोखरा महानगरिार्लका वडा नं 18 जामनुबोटमा सूचना प्रर्वर्ि िाकि को भौर्तक संरचना र्नमािण अन्त्तगित 

िखािल र्नमािण कार्ि संचालन भैरहेकोमा हाल सम्म भौर्तक रुिमा ४४ प्रर्तशत तथा र्वत्तीर् रुिमा ४२ 
प्रर्तशत कार्ि सम्िन्न भएको, 

ख. चेतनामूलक रेर्डर्ो तथा टेर्लर्भजन कार्िक्रम उत्िादन गरी लोक कल्र्ाणकारी र्वज्ञािनको लार्ग सूचीकृत 
भएका रेर्डर्ो तथा टेर्लर्भजन माफि त प्रशारण गररएको,  

ग. संचार माध्र्महरूलाई लोक कल्र्ाणकारी र्वज्ञािन र्वतरण कार्िक्रम अन्त्तगित १८० वटा सञ् चार 
माध्र्महरू सूचीकृत भै लोककल्र्ाणकारी सूचना प्रकाशन/प्रशारण भएकोमा १६7 सञ् चार माध्र्मलाई 
र्नर्मानसुार रकम भकु्तानी गररएको, 

ि. फोर्नज गण्डकी प्रदेश सर्मर्त तथा चलजचर िरकार संि माफि त २ वटा सूचना/संचार प्रर्वर्ि प्रवििन 
कार्िक्रम सम्िन्न गररएको, 

ङ. िरकार महासंि कास्कीमा िसु्तकालर् र र्मर्डर्ा सेन्त्टर र्नमािणको लार्ग िसु्तक खररद गररएको तथा 
िरकार महासंि कास्की माफि त इलाईबे्ररी, र्मर्डर्ा सेन्त्टर तथा िरकाररता र्वर्र्क अन्त्तर्क्रि र्ा कार्िक्रम 
सम्िन्न गररएको,  

च. संसदीर् िरकार मञ्च माफि त िरकारको क्षमता र्वकास सम्बजन्त्ि २ वटा तार्लम तथा अध्र्र्न अवलोकन 
सम्बजन्त्ि १ वटा कार्िक्रम सम्िन्न भएको, 

छ. िरकार महासंि प्रदेश सर्मर्त माफि त ११ जजल्लामा िरकारको क्षमता अर्भबरृ्द्भ कार्िक्रम सम्िन्न गररएको, 
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ज. रेर्डर्ो टेर्लर्भजन कार्िक्रम उत्िादन प्रशारणको लार्ग स्वीकृत अविारणा बमोजजम उत्िादन तथा 
प्रशारणको लार्ग जशलवन्त्दी दरभाउिर माग गरी आशर्को सूचना जारी गररएकोमा समर् अभावका कारण 
प्रकृर्ा रद्द गररएको, अनलाईन र िरिर्रकाको लेखन प्रोत्साहन सम्बन्त्िी कार्िक्रम सम्िन्न गररएको, 

झ. िरकार महासंिको भवन र्नमािणका लार्ग सम्बजन्त्ित जजल्लाका िूवाििार र्वकास कार्ािलर्मा बजेट 
िठाइएकोमा गोरखा, लमजङु र स्र्ाङ्खजा जजल्लामा भवन र्नमािणको लार्ग अजख्तर्ारी समेत प्रदान गररएको, 

ञ. सूचना प्रर्वर्ि िाकि को सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गनि िरामशि खररदका लार्ग दोस्रो िटक EOI सूचना प्रकाशन 
भै मूल्र्ाङ्कनको क्रममा रहेको, 

ट. कानून तजुिमा कार्ि र्नरन्त्तर भैरहेको। प्रदेश कानून िनुरावलोकन सर्मर्तले प्रदेश कानूनको िनुरावलोकन 
गरी केही गण्डकी प्रदेश कानून संशोिन गने र्विेर्क गण्डकी प्रदेश सभामा दताि गररएको, 

ठ. कानून तजुिमामा संलग्न कमिचारीको क्षमता अर्भबरृ्द्धका लार्ग एक हपे्त तार्लम सम्िन्न गररएको, मसु्ताङ 
जजल्लाको थासाङ गाउाँिार्लकामा क्षमता अर्भबरृ्द्ध तथा अन्त्तर्क्रि र्ा कार्िक्रम सम्िन्न गररएको तथा न्त्र्ार्र्क 
सर्मर्तका संर्ोजक हरूलाई २ ददने क्षमता अर्भबरृ्द्ध तार्लम सम्िन्न गररएको, 

ड. प्रदेश कानून तथा प्रदेश र्नर्मावली संग्रह प्रकाशन गररएको तथा राजिर र्नर्र्मत रुिमा सम्िादन तथा 
प्रकाशन गररएको। अरर ३४, संख्र्ा-५ वटा प्रकाशन भएका, 

ढ. म्र्ाग्दी जजल्लाको बेनी सामदुार्र्क मा.र्व. मा मानव अर्िकार, अन्त्तरािर्िर् मानर्वर् कानून तथा अन्त्र् 
कानूनी व्र्वस्था सम्बन्त्िी सचेतना कार्िक्रम सम्िन्न गररएको, साथै र्क्रर्ाजशल मर्हला िरकार तथा 
खेलकुद िरकार मञ् च माफि त अन्त्तर्क्रि र्ा कार्िक्रम सम्िन्न गररएको,  

ण. िोखरा उच्च अदालत बार एशोर्सएसन मर्हला सर्मर्त माफि त र्नशलु्क कानूनी सहार्ता सम्बजन्त्ि अन्त्तर्क्रि र्ा 
गोष्ठी सम्िन्न गररएको। 

 

 
८.९ आन्त्तररक मार्मला मन्त्रालर् 
आन्त्तररक मार्मला मन्त्रालर् २०७८ िौर् १२ गते प्रदेश राजिरमा प्रकाजशत सूचना बमोजजम स्थािना भएको 
मन्त्रालर् हो। प्रदेशको आन्त्तररक मार्मला, प्रदेश प्रहरी सम्बन्त्िी, र्विद् व्र्वस्थािन लगार्तका कार्ि र्स 
मन्त्रालर्को मखु्र् कार्िजजम्मवेारी रहेको छ। र्स मन्त्रालर्को लार्ग र्वर्नर्ोजन ऐन, २०७८ को दफा ५ को 
उिदफा (७) बमोजजम मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द् को कार्ािलर्को बजेट उिशीर्िक अन्त्तगित रहेर बजेट खचि 
गने अजख्तर्ारी प्रदान गररएको हुाँदा र्स मन्त्रालर्बाट भएको खचि मखु्र्मन्त्री तथा मजन्त्रिररर्द् को कार्ािलर्को 
र्वत्तीर् र्ववरणमा समेत समावेश भएको छ। 

८.९.१ र्वत्तीर् र्ववरण 
आन्त्तररक मार्मला मन्त्रालर्लाई प्राप्त खचि गने अजख्तर्ारी बमोजजमको कुल बजेट र खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार 
रहेको छ। 
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तार्लका ८.९: आन्त्तररक मार्मला मन्त्रालर्को र्वत्तीर् र्ववरण 
 (रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िुाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

जम्मा अजख्तर्ारी 90836 90836 17750 17750 108586 

खचि 80902 80902 16631 16631 97533 

खचि प्रर्तशत 89.06 89.06 93.70 93.70 89.82 
 

र्स मन्त्रालर्को लार्ग कूल रू. १० करोड ८५ लाख ८६ हजार खचि गने अजख्तर्ारी प्रदान गररएकोमा 
चालतुफि  रू. ९ करोड ८ लाख ३६ हजार र िूाँजीगततफि  रू. १ करोड ७७ लाख ५० हजार रहेको छ। 
मन्त्रालर्लाई प्राप्त अजख्तर्ारी मध्र्े आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्मको अवर्िमा चालतुफि  रू. ८ करोड ९ लाख २ 
हजार र िूाँजीगततफि  रू. १ करोड ६६ लाख ३१ हजार खचि भई कूल रू. ९ करोड ७५ लाख ३३ हजार 
खचि भएको छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट प्राप्त अजख्तर्ाररको ८९.८२ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

 

८.९.१.२ मखु्र् उिलब्िीहरू 
आन्त्तररक मार्मला मन्त्रालर्बाट आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु 
उिलब्िी र्नम्नानसुार रहेका छन-् 
क. प्रदेशजस्थत सरुक्षा र्नकार्का प्रमखु र जजल्लाजस्थत सरुक्षा सर्मर्तका िदार्िकारीबीच अन्त्तर जजल्ला सरुक्षा 

समन्त्वर् बैठक सम्िन्न गररएको,  

ख. र्विद व्र्वस्थािन अभ्र्ास र्समलेुशन सम्बन्त्िमा नेिाली सेना, नेिाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेिाललाई 
र्समलेुशन गने कार्ािदेश ददईएको, नेिाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट कार्िक्रम सम्िन्न भएको,  

ग. मन्त्रालर्को समन्त्वर्मा नेिाल रेडक्रस सोसाईटीद्वारा दलुिभ रक्त समूहको सञ्जालीकरणको िर्हलो कार्िक्रम 
सम्िन्न भएको। 

 

८.१० वन, वातावरण तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर् 

वन, वातावरण तथा जलािार के्षरको संरक्षणको माध्र्मबाट खेती र्ोग्र् भरू्मको संरक्षण तथा उत्िादकत्वमा 
वृर्द्ध, िानी महुान, वन्त्र्जन्त्त ुर जैर्वक र्वर्विताको संरक्षण लगार्त वातावरणीर् स्वच्छता कार्म राख्दै उिलब्ि 
स्रोतको ददगो उिर्ोग माफि त ्अथितन्त्रमा र्ोगदान िरु् र्ाउन,ु वन वातावरण क्षरेमा जैर्वक र्वर्विता, वातावरणीर् 
सन्त्तलुन, जलवार् ुिररवतिन जस्ता अन्त्तरािर्िर् मदु्दाहरूलाइि सम्बोिन गनुि र्स मन्त्रालर्को मखु्र् कार्िजजम्मवेारी 
रहेको छ। 
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८.१०.१ र्वत्तीर् र्ववरण 
वन, वातावरण तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर्को आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को र्वत्तीर् र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको 
छ। 

तार्लका ८.१०: वन, वातावरण तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर्को र्वत्तीर् र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िुाँजजगत कूल जम्मा 

प्रदेश सशति जम्मा प्रदेश सशति जम्मा  
सरुु र्वर्नर्ोजन 569966 34800 604766 177717 115000 292717 897483 

थि/िट -7185 15599 8414 13350   13350 21764 
जम्मा र्वर्नर्ोजन 562781 50399 613180 191067 115000 306067 919247 
खचि 397549 43043 440592 163115 93915 257030 697622 
सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 69.75 123.69 72.85 91.78 81.67 87.81 77.73 
जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 70.64 85.41 71.85 85.37 81.67 83.98 75.89 

 

र्स मन्त्रालर्मा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को लार्ग कूल रू. ८९ करोड ७४ लाख ८३ हजार सरुु र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा चालतुफि  रू. ६० करोड ४७ लाख ६६ हजार र िुाँजजगततफि  रू. २९ करोड २७ लाख १७ हजार 
रहेको छ। मन्त्रालर्का र्वर्भन्न कार्िक्रमको लार्ग र्स आर्थिक वर्िमा चालतुफि  रू. ८४ लाख १४ हजार र 
िुाँजजगततफि  रू. १ करोड ३३ लाख ५० हजार बजेट थि गररएको छ। र्वर्नर्ोजन भएको कुल बजेट मध्र् े
रु. १६ करोड ५३ लाख ९९ हजार सशति अनदुान रहेको छ भने बााँकी बजेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको 
छ। मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा चालतुफि  रू. ४४ करोड ५ लाख ९२ 
हजार र िुाँजजगततफि  रू. २५ करोड ७० लाख ३० हजार गरी कूल रू. ६९ करोड ७६ लाख २२ हजार 
खचि भएको छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट कूल र्वर्नर्ोजनको ७५.८९ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

 
८.१०.2 मखु्र् उिलब्िीहरू 

वन, वातावरण तथा भसंूरक्षण मन्त्रालर्ले आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त 
मखु्र् उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन-् 
क. १० वटा िानी महुान संरक्षण, 

ख. ८ वटा अनसुन्त्िान सम्िन्न, 

ग. १० वटा कबरु्लर्ती वन समहु गठन र ६५ समूहको कार्िर्ोजना नवीकरण, 
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ि. र्नजी जग्गामा कृर्र् वनजन्त्र् फलफूलका १,५०,००० र्वरुवा र्वतरण,  

ङ. ५,०३,५६७ र्वरुवा उत्िादन तथा र्वतरण, 

च. १० वटा र्समसार क्षरेको व्र्वस्थािन,  

छ. २० वटा संरक्षण िोखरी र्नमािण,  

ज. ५,००० वटा बााँसको कल्म उत्िादन तथा १० वटा र्साँचाइ कुलोको ६ र्कर्म भन्त्दा लामो र्साँचाइ 
कुलो ममित सम्भार, 

झ. १ वटा िार्मिक वन समूह गठन र ३ समूहमा िूवाििार र्नमािण तथा व्र्वस्थािन सहर्ोग, 

ञ. ५०६.९९ हेक्टर वृक्षारोिण तथा १४,२३,८४५ र्वरुवा उत्िादन, 

ट. र्नजी आवादीबाट ४,८६,३३८.४६ क्रू्र्फट काठ उत्िादन र १,७५३.१४ चट्टा दाउरा उत्िादन, 

ठ. िञ्चासे सरजक्षत वनको र्डजजटल नक्सा तर्ारी, 
ड. कमिचारीको लार्ग ५ वटा तार्लम सम्िन्न र छािा तथा रेर्डर्ो माफि त सबै जजल्लामा वन डढेलो, वन 

अिराि र वन्त्र्जन्त्त ुसंरक्षण सम्बन्त्िी प्रचारप्रसार जारी,  

ढ. ३ वटा सःर्मल ११३ वटा फर्निचर र २ वटा जर्डबटुी उद्यम दताि, 
ण. ४० स्तनिारी १० िक्षी र २० सररसिृको जजर्वत उद्दार तथा ७६ स्तनिारी र १५ िक्षीको मतृ 

अवस्थाको व्र्वस्थािन, 

त. ८,७०८ र्मटर िदमागि र्नमािण तथा २९ वटाा िूवाििारको संरक्षण,  

थ. १६० गल्छी िर्हरोको उिचार सम्िन्न, ०.९२ र्कलोर्मटर खोला र्कनार संरक्षण,  

द. १७ वटा हररत उद्यान र्नमािण,  

ि. ४ साविजर्नक वनमा िर्ाििर्िटन प्रबदिन तथा समूहको संस्थागत क्षमता र्वकासका कार्ि भएका, 
न. १४ वटा सामदुार्र्क वन समूह गठन र ४५५ वटा समूहको कार्िर्ोजना नवीकरण गररएको। 

 

८.११ भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् 

प्रदेश स्तरीर् िूवाििार सम्बजन्त्ि नीर्त र्नमािण, र्ोजना तजुिमा, भौर्तक िूवाििारको र्वकास र्नमािण र अनगुमन 
गने, प्रदेश लोकमागि तथा र्ातार्ात, प्रदेश स्तरका कार्ािलर्हरुको भौर्तक व्र्वस्था र र्नमािण, संचालन, ममित 
संभार लगार्तका र्वर्र्हरुको लागी आवश्र्क नीर्त, काननु, गरुुर्ोजना, र्ोजना, मािदण्ड तर्ारी र कार्ािन्त्वर्न 
र्स मन्त्रालर्को मखु्र् कार्िजजम्मेवारी रहेको छ। 

८.११.१ र्वत्तीर् र्ववरण 
भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर्को आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को र्वत्तीर् 
र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको छ। 
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तार्लका ८.११: भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर्को र्वत्तीर् र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

 र्ववरण  
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र्स मन्त्रालर्मा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को लार्ग कूल रू. ८ अबि ४७ करोड १९ लाख ५६ हजार सरुु 
र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. ३६ करोड ९ लाख ६८ हजार र िुाँजजगततफि  रू. ८ अबि ११ करोड ९ 
लाख ८८ हजार रहेको छ। र्स मन्त्रालर्बाट कार्ािन्त्वर्न भएका र्वर्भन्न आर्ोजनाहरूका लार्ग र्स आर्थिक 
वर्िमा चालतुफि  रु. ९९ लाख ३ हजार र िुाँजजगततफि  रु. १ अबि १४ करोड ७ लाख ५० हजार गरी जम्मा 
रू. १ अबि १५ करोड ६ लाख ५३ हजार थि बजेट उिलब्ि गराइएको छ। मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत रकम 
मध्र् ेआर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा चालतुफि  रू. २५ करोड ३० लाख ८७ हजार र िुाँजजगततफि  रू. ६ अबि 
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८८ करोड ६४ लाख ४९ हजार गरी कूल रू. ७ अबि १३ करोड ९५ लाख ३५ हजार खचि भएको छ। 
समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट जम्मा र्वर्नर्ोजनको ७४.२० प्रर्तशत खचि भएको छ। 

 

८.११.२ क्षरेगत र्वत्तीर् र भौर्तक प्रगर्त 
(रू. हजारमा)  

कार्िक्रम 
र्वर्नर्ोजन 
बजेट 

खचि र्वत्तीर् 
प्रगर्त % 

भौर्तक 
प्रगर्त % 

क्षरेः सडक 
एक र्नवािचन क्षेर एक सडक कार्िक्रम 2274133 1645207 72.34 74.56 

प्रादेजशक सडक "क" वगि 464700 348515 75.00 76.85 

प्रादेजशक सडक "ख वगि 362519 236547 65.25 68.21 

प्रादेजशक सडक "ग वगि 118050 117817 99.80 99.80 

स्थानीर् तह केन्त्र जोड्ने सडक 738837 641837 86.87 57.42 

अन्त्र् सडक  1635915 1158596 70.82 71.24 

सडक (संि) 718600 556313 77.42 78.62 

जम्मा 6312754 4704834 74.53   

क्षरेः िलु 

सडक िलु 908951 688635 75.76 76.96 

सडक िलु(संि) 252000 201443 79.94 80.01 

झोलङु्गे िलु 169352 126887 74.93 75.32 

र्वशेर् सडक िलु र्नमािण 320481 250452 78.15 79.52 

झोलुंगे िलु के्षरगत कार्िक्रम(संि) 5000 0.00 0.00 0.00 

प्रादेजशक प्रार्वर्िक सेवा प्रदार्क (PTAP) खररद 5000 4983 99.67 99.67 

जम्मा 1660784 1272402 76.61   

क्षरेः भवन 

शहरी र्वकास तथा भवन र्नमािण सम्बन्त्िी 199941 157985 79.02 80.21 

शहरी र्वकास तथा भवन कार्ािलर्, कास्की 222103 149995 67.53 68.62 

जनता आवास कार्िक्रम 150000 73250 48.83 49.63 

जम्मा 572044 381231 66.64   
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८.११.३ मखु्र् उिलब्िीहरू 
भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर्बाट आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को आर्थिक 
वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त मखु्र् उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन-् 

क. आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा १६५.१३ र्क.र्म. सडक कालोिरे र ११६.६४ र्क.र्म. सडक ग्राभेल 
भएको, 

ख. आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा २९ वटा सडक िलु र २० वटा झोलङु्गे िलु सम्िन्न भएको छ। 

 

८.१२ उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालर् 

प्रदेशस्तरको उजाि, र्वद्यतु, र्संचाई, खानेिानी, जल उत्िन्न प्रकोि (नदद तथा िर्हरो) व्र्वस्थािन सम्बन्त्िी अध्र्र्न 
अनसुन्त्िान, नीर्त कानून, मािदण्ड गरुुर्ोजना र्ोजना तथा आर्ोजना र्नमािण, कार्ािन्त्वन सञ्चालन, ममित संभार गरी 
प्रदेशमा उजाि, र्वद्यतु, र्संचाई र खानेिानीको व्र्वस्थािन गनुि र्स मन्त्रालर्को मखु्र् कार्िजजम्मवेारी रहेको छ। 

८.१२.१ र्वत्तीर् र्ववरण 
आर्थिक वर्ि 207८/7९ मा उजाि, जलस्रोत तथा खानिेानी मन्त्रालर्को लार्ग र्वर्नर्ोजन गररएको बजेट र 
खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार रहेको छ। 

तार्लका ८.१२: उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालर्को र्वत्तीर् र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

 र्ववरण 
चाल ु िूाँजीगत कूल जम्मा 

प्रदेश जम्मा प्रदेश समानीकरण सशति र्वशेर् जम्मा  

सरुु र्वर्नर्ोजन 266531 266531 1340450 1651345 1077100 308500 4377395 4643926 

थि/िट 2491 2491 659489 7600 344425 0  1011514 1014005 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 269022 269022 1999939 1658945 1421525 308500 5388909 5657931 

खचि 201642 201642 1825243 1507100 1258187 279963 4870493 5072134 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 75.65 75.65 136.17 91.26 116.81 90.75 111.26 109.22 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 74.95 74.95 91.26 90.85 88.51 90.75 90.38 89.65 
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र्स मन्त्रालर्मा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को लार्ग कूल रू. ४ अबि ६४ करोड ३९ लाख २६ हजार सरुु 
र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. २६ करोड ६५ लाख ३१ हजार र िूाँजीगततफि  रू. ४ अबि ३७ करोड 
७३ लाख ९५ हजार र्वर्नर्ोजन गररएको छ। र्स मन्त्रालर् र मातहत र्नकार्बाट आर्थिक वर्ि २०७८/७९ 
मा सञ्चार्लत र्वर्भन्न कार्िक्रमको लार्ग चालतुफि  रु. २४ लाख ९१ हजार र िूाँजीगततफि  रू. १ अबि १ करोड 
१५ लाख १४ हजार थि बजेट उिलब्ि गराइएको छ। मन्त्रालर्मा र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े आर्थिक वर्िको 
अन्त्त्र्सम्ममा चालतुफि  रू. २० करोड १६ लाख ४२ हजार र िूाँजीगततफि  रू. ४ अबि ८७ करोड ४ लाख 
९३ हजार खचि भई कूल रू. ५ अबि ७ करोड २१ लाख ३४ हजार खचि भएको छ। समग्रमा र्स 
मन्त्रालर्बाट र्वर्नर्ोजनको ८९.६५ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

 

८.१२.३ मखु्र् उिलब्िीहरू 
उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालर्बाट आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त 
मखु्र् उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन-् 

क. र्संचाइ र्ोजनाको स्तरोन्नर्त, ममित सम्भार, नर्ााँ आर्ोजनको र्वकास र प्रभावकारी व्र्बस्थािनमा जोड ददई 
खेतीर्ोग्र् जर्मनमा बाहै्र मर्हना र्संचाई (Year Round Irrigation) सरु्विा िरु्ािउन ेलक्ष्र् अनरुुि ३२२ वटा 
र्संचाइ र्ोजनाको ममित सम्भार तथा िनुस्थाििना सिुार कार्ि सम्िन्न गररएको,  

ख. स्र्ाङ्खजा जजल्लामा वर्ाि िम्ि जडान कार्िको लार्ग २ सेट िम्ि खररद गररएको, 2079 श्ावण मसान्त्त 
र्भर जडान कार्ि सिन्न हनुे, 

ग. नवीनतम प्रर्वर्िमा आिाररत र्बना इन्त्िन िानी तान्ने (हाई िम्ि) र्संचाइ र्ोजना गल्र्ाङ न.िा., लवरकोट, 

स्र्ाङ्खजामा िम्ि जडान कार्ि सम्िन्न भएको,  

ि. सतह र्संचाइ र नर्ााँ प्रर्वर्िमा आिाररत र्संचाइ आर्ोजनाहरूबाट ७०७ हेक्टर नर्ााँ र्संजचत के्षर र्वस्तार 
भएको र कृर्क कुलो स्तरोन्नर्त तथा िनुस्थाििना सिुार आर्ोजनाहरूबाट ३४६७ हेक्टर जग्गामा भरिदो 
र्संचाइ सरु्विा िरु्ािइएको,  

ङ. भरू्मगत स्र्ालो तथा र्डि ट्युबवले र्संचाइ आर्ोजनाबाट थि ३४६ हेक्टर नर्ााँ र्संजचत के्षर र्वस्तार 
गररएको,  

च. १४.९ र्कलोर्मटर तटबन्त्ि र्नमािण भै ७०१ हेक्टर जग्गा उकास भएको, 
छ. प्रदेश तफि का (प्रादेजशक, आिारभतू तथा र्बशेर्) आर्ोजनाहरूमा 9२.9% र्बजत्तर् र 9५% भौर्तक प्रगती 

भई १७,५५८ गोटा र्नजी िारा बर्न ९२,००० जनसंख्र्ा लाभाजन्त्वत भएको, ९७ आर्ोजना सम्िन्न 
भएको  
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ज. सशति अनदुान तफि का आर्ोजनाहरूमा ८६% र्बजत्तर् र ९०% भौर्तक प्रगती भई ९,४५० गोटा र्नजी 
िारा बर्न ५८,००० जनसंख्र्ा लाभाजन्त्वत भएको, २७ ओटा आर्ोजना सम्िन्न भएको,  

झ. १२२ गोटा खानेिानी आर्ोजनाहरू र्नर्र्मत तफि  सम्िन्न भएको, 
 

८.१३ जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा सामाजजक र्वकास मन्त्रालर् 

जशक्षा, र्वज्ञान प्रर्वर्ि, मर्हला, वालवार्लका, जेष्ठ नागररक, अिाङ्ग, सामाजजक सरुक्षा, भार्ा संस्कृर्त,  िरुातत्व,  श्म 
तथा रोजगारसाँग सम्वजन्त्ित र्वर्र्हरुको प्रदेश स्तररर् कानून, नीर्त, मािदण्डहरूको र्नमािण एवं कार्ािन्त्वर्न गनुि 
र्स मन्त्रालर्को मखु्र् कार्िजजम्मेवारी रहेको छ। 

८.१३.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा सामाजजक र्वकास मन्त्रालर्का लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन 
गररएको जम्मा बजेट र आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

तार्लका ८.१३: जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा सामाजजक र्वकास मन्त्रालर्को र्वत्तीर् र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

र्ववरण  
चाल ु िूाँजीगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश सशति जम्मा प्रदेश सशति जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 745647 527100 1272747 594370 287400 881770 2154517 

थि/िट -2924 14398 11474 26250 1530 27780 39254 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 742723 541498 1284221 620620 288930 909550 2193771 

खचि 455614 391757 847371 514583 167124 681707 1529078 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 61.10 74.32 66.58 86.58 58.15 77.31 70.97 
जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 61.34 72.35 65.98 82.91 57.84 74.95 69.70 

 

जशक्षा, संस्कृर्त, र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा सामाजजक मन्त्रालर्क र्वकास मन्त्रालर्मा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को 
लार्ग कूल रू. २ अबि १५ करोड ४५ लाख १७ हजार सरुु र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. १ अबि २७ 
करोड २७ लाख ४७ हजार र िूाँजीगततफि  रू. ८८ करोड १७ लाख ७० हजार रहेको छ। र्स मन्त्रालर्बाट 
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा सञ्चार्लत र्वर्भन्न कार्िक्रमको लार्ग चालतुफि  रू. १ करोड १४ लाख ७४ हजार 
र िूाँजीगततफि  रू. २ करोड ७७ लाख ८० हजार थि बजेट उिलब्ि गराइएको छ। र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र् े
र्स आर्थिक वर्िमा चालतुफि  रू. ८४ करोड ७३ लाख ७१ हजार र िूाँजीगततफि  रू. ६८ करोड १७ लाख 
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७ हजार गरी कूल रू. १ अबि ५२ करोड ९० लाख ७८ हजार खचि भएको छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट 
आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा कूल र्वर्नर्ोजनको ६९.७० प्रर्तशत खचि भएको छ। 

८.१३.२ मखु्र् उिलब्िीहरू 
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा मन्त्रालर्बाट सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त 
मखु्र् उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन-् 

1. गण्डकी प्रदेश जशक्षा नीर्त, २०७८, प्रदेश श्म तथा रोजगार नीर्त, २०७८, र्रवेणी गजेन्त्रमोक्ष ददव्र् 
िाम के्षर र्वकास सर्मर्त (गठन) आदेश, २०७८ गण्डकी प्रदेश र्वज्ञान तथा प्रर्वर्ि प्रर्तष् ठान 
र्नर्मावली, २०७९, प्रदेश बालबार्लका सम्बन्त्िी ऐन, २०७८ जारी भएको,  

2. सम्माननीर् प्रिानमन्त्रीज्रू्बाट साक्षर गण्डकी प्रदेश िोर्णा भएको, 
3. सडक आजश्त सहर्ोगािेक्षी मानवमकु्त गण्डकी प्रदेश िोर्णा भएको, 
4. सर्हद ददलबहादरु रम्तेल स्मरृ्त छारवृजत्त कार्िक्रम अन्त्तगित जचर्कत्सा जशक्षा अध्र्र्नरत ३ जना, 

इजञ्जर्नर्ररङ र्वर्र् अध्र्र्नरत २ जना र कृर्र् र्वर्र् अध्र्र्न गने १ जना गरी जम्मा ६ जना गरीब 
तथा दर्लत र्वद्याथीले प्राप्त गरेका, 

5. सक्षम मर्हला समानान्त्तर िाइला अन्त्तगित 2४ जना मर्हला उद्यमीहरूलाई उद्यमशीलता प्रवििनका 
लार्ग प्रर्वर्ि सहर्ोग तथा र्वर्भन्न जजल्लाका १० वटा संस्थाहरू माफि त सचेतना अर्भवृर्द्ध कार्िक्रम 
सञ् चालन 

6. कोर्भड-१९ का कारण बबुा वा आमा गमुाएका १५७ जना बालबार्लकाहरूलाई मार्सक रु. ५ हजारका 
दरले राहत रकम उिलव्ि गराइएको, 

7. १२९ जना अर्भभावक र्वर्हन, असहार्, जोजखममा रहेका, सामाजजक, आर्थिक एवं सााँस्कृर्तक कारणले 
र्वभेदमा िरेका बालबार्लकाहरूलाई एसओएस हमिन माइनर मा.र्व. मा िढाइलाई र्नरन्त्तरता ददन आर्थिक 
सहर्ोग उिलब्ि गराइएको, 

8. गरुुकूल, गमु्बा, मदरसा लगार्तका िार्मिक जशक्षा प्रदान गने २१ वटा र्वद्यालर्ले मूल प्रवाहीकरण अनदुान 
प्राप्त गरेका, 

9. १२ वटा सामदुार्र्क िसु्तकालर्हरूलाई स्तरोन्नतीका लार्ग अनदुान उिलव्ि गराइएको, 
10. र्वशेर् कक्षा सञ्चालन भएका १७ वटा स्रोतकक्षाहरूलाई सदुृढीकरण अनदुान उिलव्ि गराइएको, 
11. प्रार्वर्िर्क िार तथा र्वज्ञान र्वर्र् सञ्चालन भएका १६ वटा र्वद्यालर्हरूलाई प्रर्ोगशाला सदुृढीकरण 

अनदुान उिलव्ि गराइएको, 
12. र्विदका कारण क्षर्त िगेुका १०३ वटा र्वद्यालर्हरूलाई भौर्तक िूवाििार तथा र्सकाइ सामग्री 

व्र्वस्थािनमा सहर्ोग उिलव्ि गराइएको, 
13. मठ मजन्त्दर, गमु्बा लगार्त १०६ वटा िार्मिक आस्थाका केन्त्रहरूलाई संरक्षण एवं ममित सम्भारका लार्ग 

अनदुान उिलव्ि गराइएको, 
14. प्रार्वर्िक र्वर्र्मा स्नातक तह अध्र्र्नका लार्ग चीनको हेनान र्वश्वर्वद्यालर्मा ४ जना र्वद्याथीहरू 

छनौट भएका, 
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15. ४ जना बालबार्लकालाई उद्धार गरी र्वर्भन्न संस्थाहरू माफि त संरक्षणमा राजखएको, 
16. ५८ वटा संस्थाहरूलाई ज्र्ेष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्त्र संचालनको लार्ग अनदुान उिलब्ि गराइएको,  
17. २५ वटा संस्थाहरूलाई ज्र्ेष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्त्रको िूवाििार सिुार अनदुान उिलब्ि गराइएको,  
18. प्रदेशस्तरीर् अिाङ्गता ग्रामको लार्ग तनहुाँको शकु्लागण्डकी नगरिार्लकामा जग्गा र्कत्ताकाट भई ४४ 

रोिनी जग्गा नेिाल सरकारको नाममा जग्गािनी िजुाि कार्म भएको  

19. व्र्ावसार्र्क तथा र्सि र्वकास तार्लम केन्त्र, कास्की र िवितबाट ११२८ जनाले लामो अवर्ि (३९० 
िण्टा)को र ३५९ जनाले छोटो अवर्ि (७५ िण्टा)को तार्लम प्राप्त गरेको। त्र्सै गरी १०१ जना 
र्विन्न/एकल/र्हंसा र्िर्डत/र्समान्त्तकृत मर्हला र ४७ जना अिाङ्गता भएका व्र्जक्तहरूलाई तार्लम 
उिलब्ि भएको। 

20. जशक्षा तार्लम केन्त्र, तनहुाँले 2२५ जना जशक्षकको रोस्टर तर्ार िानुिका साथै 2508 जना जशक्षकलाई 
र्टर्िडी, शैजक्षक प्रशासन, मनोसामाजजक िरामशि लगार्तको तार्लम प्रदान गरेको छ। त्र्सै गरी ५४ जना 
अिाङ्गता भएका जशक्षकहरूलाई िर्न तार्लम प्रदान भएको छ। 

21. गण्डकी प्रज्ञा प्रर्तष् ठानबाट मगर ईर्तहास नामको कृर्त प्रकाशन, १४ जार्त, ४२ लोक नाच र ७० 
बाजाको अध्र्र्न अनसुन्त्िान, २४ प्रकारका लोिोन्त्मखु बाजाहरूको संकलन, ५ वटा भार्ाको तार्लम, 
३९० जना श्ष् टाको बार्ोग्राफी तर्ार, प्रज्ञा िसु्तकालर् स्थािना भई ५५० श्ष् टाको १६०० कृर्त 
संकलन, प्रज्ञा उत्सवको आर्ोजना, नाटक, नतृ्र् र ठाडो भाका सम्बन्त्िी कार्िशाला सम्िन्त् न भएको, 

 

प्रदेश प्रमखु शैजक्षक सिुार कार्िक्रमतफि  :-  

क. ९८ वटा बालर्वकास केन्त्रहरूमा र्सकाइ सामग्री व्र्वस्थािन अनदुान उिलव्ि गराइएको, 
ख. ५० वटा आिारभतू र्वद्यालर्हरू (कक्षा १-८) मा र्वज्ञान प्रर्ोगशाला स्थािना अनदुान उिलव्ि गराइएको, 
ग. ६० वटा माध्र्र्मक र्वद्यालर्हरूमा र्वज्ञान प्रर्ोगशाला स्थािना तथा स्तरोन्नतीका लार्ग अनदुान उिलव्ि 

गराइएको, 
ि. १७ वटा माध्र्र्मक र्वद्यालर्हरूमा गजणत प्रर्ोगशाला स्थािनाका लार्ग अनदुान उिलव्ि गराइएको, 
ङ. ५१ वटा माध्र्र्मक र्वद्यालर्हरूमा SETM (Science, Engineering, Technology and Mathematics) Lab 

स्थािनाका लार्ग अनदुान उिलव्ि गराइएको, 
च. २४ वटा प्रार्वर्िक िार सञ्चालन भएका सामदुार्र्क माध्र्र्मक र्वद्यालर्हरूलाई प्रर्ोगशाला सदुृढीकरणका 

लार्ग अनदुान उिलव्ि गराइएको, 
छ. १३७ माध्र्र्मक र्वद्यालर्मा अनलाइन अफलाइन र्सकाइ सामग्री प्रर्ोगमा आएको  

ज. ४० वटा सामदुार्र्क र्वद्यालर् तथा ४३ वटा सामदुार्र्क क्र्ाम्िसहरूमा सूचना प्रर्वर्ि र्वस्तारका लार्ग 
सामग्रीहरू उिलव्ि गराइन,े 

झ. िृ् वीनारार्ण क्र्ाम्िस िोखरामा जजि जोन र्डजजटल गजणत प्रर्ोगशाला स्थािनाका लार्ग अनदुान उिलव्ि 
गराइएको छ। 
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८.१४ र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर् 

र्वुा सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, काननु तथा र्ोजना तजुिमा, कार्ािन्त्वर्न र र्नर्मन गनुि, र्वुा वैज्ञार्नक प्रोत्साहन 
गनुि, खेलकुद सम्वन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, काननु तथा मािदण्ड र्निािरण, कार्ािन्त्वर्न र र्नर्मन गनुि, खेलकुद तथा 
खेलकुद िूवाििारको र्वकास र प्रवद्धिन गनुि, खेलकुद प्रशासन र संिसंस्थाको समन्त्वर् र र्नर्मन गनुि, रार्िर् र 
प्रादेजशक खेलकुद प्रर्तर्ोर्गता तथा कार्िक्रम आर्ोजना र सहभार्गता गराउन ुसाथै प्रदेशमा र्वुा तथा खेलकुद 
सम्बन्त्िी अन्त्र् गर्तर्वर्िहरू सञ्चालन गनुि र्स मन्त्रालर्को मखु्र् कार्िजजम्मवेारी रहेको छ।  

८.१४.१ र्वत्तीर् र्ववरण 
र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर्का लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र्स 
आर्थिक वर्िमा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

तार्लका ८.१४: र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर्को र्वत्तीर् र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

र्ववरण  
चाल ु िूाँजीगत कूल जम्मा 

प्रदेश सशति जम्मा प्रदेश सशति जम्मा  

सरुु र्वर्नर्ोजन 150342 40800 191142 90800 17500 108300 299442 

थि/िट 19000 0  19000 82400 0  82400 101400 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 169342 40800 210142 173200 17500 190700 400842 

खचि 59451 15035 74486 142562 8853 151415 225901 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 39.54 36.85 38.97 157.01 50.59 139.81 75.44 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 35.11 36.85 35.45 82.31 50.59 79.40 56.36 
 

र्वुा तथा खेलकुद मन्त्रालर्मा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को लार्ग कूल रू. २९ करोड ९४ लाख ४२ हजार 
र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. १९ करोड ११ लाख ४२ हजार र िूाँजीगततफि  रू. १० करोड ८३ लाख 
रहेको छ। र्स आर्थिक वर्िमा मन्त्रालर्बाट सञ्चालन हनुे र्वर्भन्न कार्िक्रमहरू मध्र् ेचालतुफि  रु. १ करोड 
९० लाख र िुाँजजगततफि  रु. ८ करोड २४ लाख थि बजेट उिलब्ि गराइएको छ। र्वर्नर्ोजन मध्र्े चालतुफि  
रु. ४ करोड ८ लाख र िुाँजजगततफि  रु. १ करोड ७५ लाख बजेटको स्रोत सशति अनदुान रहेको छ भन े
बााँकी बजेटको स्रोत प्रदेश सरकार रहेको छ। र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा चालतुफि  
रू. ७ करोड ४४ लाख ८६ हजार र िूाँजीगततफि  रू. १५ करोड १४ लाख १५ हजार गरी कूल रू. २२ 
करोड ५९ लाख १ हजार खचि भएको छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा कूल 
र्वर्नर्ोजनको ५६.३६ प्रर्तशत खचि भएको छ। 
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८.१४.२ मखु्र् उिलब्िीहरू 
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को अन्त्त्र्सम्ममा मन्त्रालर्बाट सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उिलब्िी 
र्नम्नानसुार रहेका छन-् 

क. ९ औ ंरार्िर् खेलकुद प्रर्तर्ोर्गता सञ् चालनाथि आवश्र्क िने खेलमैलान/वैकजल्िक खेलमैदान र प्रदेश 
र्भरका र्वभन्त् न खेलमैदान स्तरोन्त् नर्त गररएको, 

ख. िोखरा रङ्गशालामा सोलार लाइट जडान गरी खेलकुदलाई र्वकास र प्रबद्धिन गररएको, 
ग. २०२ वटा खेलमैदान र्नमािण तथा स्तरोन्त् नर्त भएको, 
ि. ५४७ भर्लबल, ५३८ फुटबल, १४५ जसी, १२४ बास्केटबल, ४२ भर्लबल नेट र ३४६ र्टर्ट बल 

मन्त्रालर्बाट र्वतरण भएको, 
ङ. गण्डकी प्रदेश र्वकास स्वरं्सेवक िररचालन कार्िर्वर्ि, २०७८ स्वीकृत भइि प्रदेश र्वकास स्वरं्सेवकहरूको 

र्नर्जुक्त ददई िररचालन गररएको, 
च. लाग ुऔर्ि जोजखम तथा दवु्र्िसनमा रहेका र्वुाहरूलाई अर्भनर् प्रजशक्षण तथा वतृ्तजचर र्नमािण गने 

तार्लम सञ् चालन गरी र्वुाहरूको क्षमता अर्भवृर्द्ध र र्वकास गररएको, 
छ. िरम्िरागत िेशा व्र्वसार्मा लागेका र्वुाहरूको लार्ग आवश्र्क कार्िक्रम गरी उक्त िेसालाई प्रोत्साहन, 

र्वकास र संरक्षण गने कार्ि गररएको, 
ज. फरक क्षमता भएका र्वुाहरूको लार्ग उद्यमशीलता र्वकास कार्िक्रम गररएको, 
झ. अन्त्तरािर्िर् र्वुा ददवसका अवसरमा र्वुा स्वरोजगारः सम्भावना र चनुौती र्वर्र्मा र्वुाहरूका बीचमा 

प्रदेशस्तरीर् र्बचार लेखन प्रर्तर्ोर्गता आर्ोजना गररएको, 
ञ. र्वुामैरी स्थानीर् तह प्रोत्साहन कार्िक्रम अन्त्तगित प्रस्ताव िरेका र्वर्भन्न स्थानीर् तहमध्र्े उत्कृि बन्न 

सफल मोदी गाउाँिार्लका िवितलाइि र्वुामैरी स्थानीर् तह िोर्णा गरी नगद रू. ५ लाख सर्हत िरुस्कृत 
गररएको। 

 

८.१५ स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् 

स्वास््र् सेवा तथा िोर्ण सम्बन्त्िी प्रादेजशक नीर्त, काननु, मािदण्ड तथा र्ोजना तजुिमा, कार्ािन्त्वर्न र र्नर्मन 
गनुि, प्रदेशस्तरमा आवश्र्क िने प्रविद्धनात्मक, प्रर्तकारात्मक, उिचारात्मक तथा िनुिस्थािनात्मक स्वास््र् सेवाको 
व्र्वस्थािन गनुि, स्वास््र् क्षरेमा आित्कालीन अवस्था, र्विद् र महामारी व्र्वस्थािन, आकजस्मक स्वास््र् सेवा 
प्रवाह, आितकालीन अवस्थाका लार्ग और्िी तथा और्िीजन्त्र् सामग्रीको प्रादेजशक बफरस्टक व्र्वस्थािन गनुि, 
जनसंख्र्ा, बसाइसराइ र िररवार र्नर्ोजन सम्बन्त्िी अध्र्र्न तथा अनसुन्त्िान, सूचना प्रणालीको स्थािना र 
सञ्चालन, क्षमता अर्भवृर्द्ध र स्वास््र्, जनसंख्र्ा, बसाइसराइ र िररवार र्नर्ोजन सम्वन्त्िी रार्िर् र प्रादेजशक 
संस्थाहरुसाँगको सम्िकि  र समन्त्वर् गनुि र्स मन्त्रालर्को मखु्र् कार्िजजम्मवेारी रहेको छ।  
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८.१५.१ र्वत्तीर् र्ववरण 
स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्का लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र 
आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार देखाइएको छ। 

तार्लका ८.१५: स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्को र्वत्तीर् र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

र्ववरण  

चाल ु िूाँजीगत कूल जम्मा 

प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा  

सरुु र्वर्नर्ोजन 1072840 710400 33200 1816440 225818 19000 83000 327818 2144258 

थि/िट 71575 430615   502190 44500 75418   119918 622108 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1144415 1141015 33200 2318630 270318 94418 83000 447736 2766366 

खचि 789746 786020 22239 1598004 234421 39821 50576 324818 1922823 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 73.61 110.64 66.98 87.97 103.81 209.58 60.94 99.08 89.67 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 69.01 68.89 66.98 68.92 86.72 42.18 60.94 72.55 69.51 

 

स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर्मा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को लार्ग कूल रू. २ अबि १४ करोड ४२ लाख 
५८ हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. १ अबि ८१ करोड ६४ लाख ४० हजार र िूाँजीगततफि  रू. 
३२ करोड ७८ लाख १८ हजार रहेको छ। र्स आर्थिक वर्िमा मन्त्रालर्बाट कार्ािन्त्वर्न हनुे र्वर्भन्न 
कार्िक्रमहरू मध्र्े चालतुफि  रु. ५० करोड २१ लाख ९० हजार र िुाँजजगततफि  रु. ११ करोड ९९ लाख 
१८ हजार थि बजेट उिलब्ि गराइएको छ। र्वर्नर्ोजजत बजेट मध्र्े चालतुफि  सशति अनदुानबाट रु. ७८ 
करोड ६० लाख २० हजार, र्वशेर् अनदुानबाट रु. ३ करोड ३२ लाख र बााँकी बजेटको स्रोत प्रदेश सरकार 
रहेको छ भने िुाँजजगततफि  सशति अनदुानबाट रु. ९ करोड ४४ लाख १८ हजार र बााँकी स्रोत प्रदेश सरकार 
रहेको छ। र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा चालतुफि  रू. १ अबि ५९ करोड ८० लाख 
४ हजार र िुाँजजगततफि  रु. १ अबि ९२ करोड २८ लाख २३ हजार खचि भएको छ। समग्रमा र्स मन्त्रालर्बाट 
कूल र्वर्नर्ोजनको ६९.५१ प्रर्तशत खचि भएको छ। 
 

 
 
 
 



 आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रमको वार्र्िक मलु्र्ाङ्कन प्रर्तवेदन 

~ 85 ~ 

८.१५.२ मखु्र् उिलब्िीहरू 
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा मन्त्रालर्बाट सम्िादन भएका कार्िक्रमबाट प्राप्त प्रमखु उिलब्िी र्नम्नानसुार 
रहेका छन-् 

क. मािदण्ड बमोजजमको प्रकृर्ा िरुा गरी कागजात िेश गरेका कोर्भड-१९ बाट मतृ्र् ुभएका १४७८ जनाको 
िररवारलाई स्वास््र् कार्ािलर्हरू माफि त रु. ५० हजारका दरले आर्थिक सहार्ता उिलब्ि गराइएको, 

ख. शर्हद, बेित्ताका िररवार, र्वर्भन्न जनआन्त्दोलन िाईते, ‘ख’ वगिका अिाङ्गता भएका व्र्जक्त र र्नर्र्मत 
डार्लाईर्सस सेवा र्लने मगृौला र्िर्डत ४८४५ िररवारका सदस्र्हरूको स्वास््र् वीमा गररएको, 

ग. स्वीकृत कार्िर्वर्ि बमोजजम १३,१५८ र्िन्त्ट रगत तथा रगतजन्त्र् सेवा र्नःशलु्क उिलब्ि गराइएको, 
ि. ६ जना जटीलतामा रहेका गभिवतीलाई हेर्लकप्टर (एर्र र्लजफ्टङ) माफि त को उद्दार गररएको (कार्िक्रम 

संचालन भएिर्छ हालसम्म ५२ जना जटीलतामा रहेका गभिवतीलाई उद्दार गररएको), 
ङ. एम्बलेुन्त्स सेवालाई व्र्वजस्थत गनि प्रदेश अन्त्तगितका एम्बलेुन्त्सहरूमा िर्हलो चरणमा GPS जडान गने कार्ि 

सम्िन्न भएको, 
च. महामारी एवं र्बितको अवस्थामा और्र्ि तथा और्िी जन्त्र् सामग्री व्र्बस्थािन गररएको, 
छ. ५८३३ जना स्वास््र् स्वरं्सेर्वकाहरूलाई स्वास््र् कार्ािलर्हरू माफि त बार्र्िक रु. ६ हजार प्रोत्साहन 

भत्ता उिलब्ि गराइएको, 
ज. प्रदेश स्वास््र् आिूर्ति व्र्वस्थािन केन्त्र माफि त डार्लार्र्सस मेर्सन, RO Machine र Cath Lab Accessories खररद 

गरी िोखरा स्वास््र् र्वज्ञान प्रर्तष्ठानलाई हस्तान्त्तरण गररएको। 

  
 

८.१६ प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोग 

प्रदेशको नीर्त र्नमािण र र्ोजना तजुिमा प्रकृर्ालाई वैज्ञार्नक र िारदशी बनाउने, दीििकालीन लक्ष्र्, मागिजचर, 
नीर्त तथा र्ोजना तजुिमा गरी त्र्सको कार्ािन्त्वर्नको सहजीकरण गने, आर्थिक, सामाजजक, भौर्तक िूवाििार, 
िर्ािवरणीर् र सशुासनका के्षरमा रणनीर्तक प्रकृर्तका आवर्िक नीर्त तथा र्ोजना तर्ार गने, सम्बजन्त्ित 
मन्त्रालर् तथा र्नकार्साँगको समन्त्वर्मा प्रदेशस्तरका नर्ााँ र्वकास कार्िक्रम तथा आर्ोजनाहरुको लेखाजोखा, 
िूवि मूल्र्ांकन तथा िरीक्षण समते गरी सहमर्त ददने, लाभ लागत लगार्तका र्वर्वि र्वश्लरे्णको आिारमा 
आर्ोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) र स्वीकृत कार्िर्वर्ि अनसुार आर्ोजना तर्ारी तथा छनौट सम्बन्त्िी काम गने 
लगार्तका काम र्स आर्ोगको मखु्र् कार्िजजम्मवेारी रहेको छ।  

८.१६.१ र्वत्तीर् र्ववरण 

प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्वर्नर्ोजन गररएको जम्मा बजेट र 
आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा भएको खचिको र्ववरण र्नम्नानसुार छ। 
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तार्लका ८.१६: प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगको र्वत्तीर् र्ववरण 
(रू. हजारमा) 

र्ववरण 
चाल ु िुाँजजगत 

कूल जम्मा 
प्रदेश स्रोत जम्मा प्रदेश स्रोत जम्मा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 27257 27257 7499 7499 34756 

थि/िट 1476 1476     1476 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 28733 28733 7499 7499 36232 
खचि 17151 17151 6091 6091 23242 
सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 62.92 62.92 81.23 81.23 66.87 
जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि % 59.69 59.69 81.23 81.23 64.15 

 

प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगमा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को लार्ग कूल रू. ३ करोड ४७ लाख ५६ 
हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा चालतुफि  रू. २ करोड ७२ लाख ५७ हजार र िुाँजजगततफि  रू. ७४ लाख ९९ 
हजार रहेको छ। आर्ोगबाट कार्ािन्त्वर्न हनुे कार्िक्रमको लार्ग र्स आर्थिक वर्िमा चालतुफि  रू. १४ लाख 
७६ हजार थि बजेट उिलब्ि गराइएको छ। र्वर्नर्ोजन गररएको बजेटको सम्िूणि स्रोत प्रदेश सरकार रहेको 
छ। आर्ोगमा र्वर्नर्ोजजत कूल रकम मध्र् ेआर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा चालतुफि  रू. १ करोड ७१ लाख 
५१ हजार र िुाँजजगततफि  रू. ६० लाख ९१ हजार गरी जम्मा रू. २ करोड ३२ लाख ४२ हजार खचि भएको 
छ। समग्रमा प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगबाट कूल र्वर्नर्ोजनको ६४.१५ प्रर्तशत खचि भएको छ। 
 

८.१७.2 मखु्र् उिलब्िीहरू 
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को आर्थिक वर्िको अन्त्त्र्सम्ममा प्रदेश नीर्त तथा र्ोजना आर्ोगबाट सम्िादन भएका 
कार्िक्रमबाट प्राप्त मखु्र् उिलब्िीहरू र्नम्नानसुार रहेका छन-् 
क. श्ी कृष्ण गण्डकी नदी के्षर र्वकासका र्नजम्त िूवि सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररएको, 
ख. प्रदेश र्वकास समस्र्ा समािान सर्मर्तको बैठक सम्िन्न भएको, 
ग. मध्र्मकार्लन खचि संरचना तजुिमा गररएको, 
ि. प्रदेश स्तरीर् आर्ोजना बैंकको मािदण्ड तर्ार िाररएको, 
ङ. गण्डकी प्रदेशमा राजश्व सम्भावना तथा व्र्वस्थािन अध्र्र्न गररएको। 
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िररच्छेद – ९ 

बजेट वक्तव्र्को कार्ािन्त्वर्न अवस्था 

अन्त्तर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थािन ऐन, २०७४ को दफा २१(२) मा “प्रदेशको अथि मन्त्रीले प्रत्र्ेक वर्ि असार 
मर्हनाको एक गतेर्भर आर्थिक वर्िको राजस्व र व्र्र्को अनमुान प्रदेश सभामा िेश गनुि िनेछ” भने्न कानूनी 
व्र्वस्था रहेको छ। अथिमन्त्रीले प्रदेश सभामा बजेट वक्तव्र् माफि त आर्थिक वर्िका मखु्र्मखु्र् कार्िक्रमसर्हत 
राजस्व र व्र्र्को अनमुान प्रदेश सभामा िेश गररएको हनु्त्छ। आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा बजेट वक्तव्र्मा 
समावशे भएका मखु्र्मखु्र् कार्िक्रमहरू र सोको कार्ािन्त्वर्न अवस्था र्नम्नानसुार रहेको छ। 

तार्लका ९.१: बजेट वक्तव्र् कार्ािन्त्वर्नको अवस्था 
(रु. हजारमा) 

क्र.सं. बुाँदा नं. बजेट वक्तव्र्को व्र्होरा र्वर्नर्ोजन कार्ािन्त्वर्न अवस्था 
1.  ९ स्थानीर् तहमा र्वत्तीर् समानीकरण 

अनदुान हस्तान्त्तरण 
११००००० शत प्रर्तशत हस्तान्त्तरण भएको, 

2.  १० प्रदेश सरकार र स्थानीर् तह 
र्बचको साझेदारीका कार्िक्रमको 
लार्ग प्रत्र्ेक स्थानीर् तहमा रु. १ 
करोडका दरले र्वर्नर्ोजन 

८५०००० कार्िर्वर्ि बमोजजम सबै स्थानीर् तहमा 
हस्तान्त्तरण गररएको, 

3.  ११ प्रशासर्नक भवन र्नमािण साझेदारी 
कार्िक्रम 

250000 ११ वटा स्थानीर् तहहरूलाई रू. ६ 
करोड २४ लाख ३४ हजार हस्तान्त्तरण 
भएको, 

4.  १२ स्थानीर् तहलाई राजस्व बााँडफााँट ६००००० शत प्रर्तशत हस्तान्त्तरण भएको, 
5.  १३ कोरोना र्वरुद्धको खोि खररद १०००००० नेिाल सरकारले नै खोि सरु्नजश्चत भएको 

हुाँदा खररद नगररएको, 
6.  १४ कोरोना भाइरस (COVID-19) 

रोगको रोकथाम, र्नर्न्त्रण तथा 
उिचारलाई प्रभावकारी बनाउन 
आवश्र्क स्रोत र सािन सरु्नजश्चत 

२००००० अथि र्वर्विमा रु. २० करोड राजखएको 
भएतािर्न १ करोड मारै स्वास््र् 
मन्त्रालर्मा रकमान्त्तर गरी खचि गररएको, 

7.  १५ संक्रामक तथा सरुवा रोग 
अस्ितालमा अत्र्ािरु्नक 
प्रर्वर्िसर्हतको सरु्विा सम्िन्न भवन 
र्नमािण 

५०००० कुल रु. ३१ करोड ५३ लाख ७८ 
हजारमा ठेक्का सम्झौता भई कार्ि प्रारम्भ 
भएकोमा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा ५ 
करोड र्वर्नर्ोजन भएको र हालसम्म रु. 
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क्र.सं. बुाँदा नं. बजेट वक्तव्र्को व्र्होरा र्वर्नर्ोजन कार्ािन्त्वर्न अवस्था 
९ करोड १४ लाख ६० हजार खचि 
भएको, 

8.  १६ स्तन क्र्ान्त्सर, िाठेिरको मखुको 
क्र्ान्त्सर (Cervical Cancer) र 
िाठेिरको क्र्ान्त्सरको शल्र्र्क्रर्ामा 
लाग्ने खचि प्रदेश सरकारबाट 
व्र्होने 

५००० भरतिूर र्व.र्ि. क्र्ान्त्सर अस्ितालसाँग प्रर्त 
र्बरामी रु. ५० हजार ददने गरी सम्झौता 
गररएको भएतािर्न कार्िर्वर्िगत 
जर्टलताको कारण कार्ािन्त्वर्न हनु 
नसकेको, 

9.  १७ दगुिम क्षेरका जर्टल अवस्थामा 
रहेका गभिवती र सतु्केरी मर्हला 
तथा नवजात जशशकुो उद्धार गरी 
सरु्विा सम्िन्न अस्ितालसम्म 
िरु् र्ाउन एर्र र्लजफ्टङ्ग कार्िक्रम 

४५०० ६ जनाको उद्धार गनि रु. ८ लाख ५० 
हजार खचि भएको, 

10.  १८ बहकेु्षरीर् िोर्ण सिुार कार्िक्रम ३३२०० िोर्णसम्बजन्त्ि कार्िक्रमहरू अस्िताल र 
स्वास््र् कार्ािलर्हरू माफि त कार्ािन्त्वर्न 
गररएको। र्वर्नर्ोजनमध्र्े रु. २ करोड 
२२ लाख ३९ हजार खचि भएको, 

11.  १९ नेिाल सरकारसाँगको सहकार्िमा 
सबै जजल्ला अस्िताललाई २५ 
देजख ५० शैर्ा र िौलार्गरी 
अस्िताललाई २ सर् शैर्ाको 
जनरल अस्ितालमा स्तरोन्नर्त गने, 
प्रदेश सरकारको स्रोतबाट सबै 
जजल्ला अस्ितालमा २ देजख ५ 
शैर्ाको सिन उिचार कक्ष र्नमािण 
कार्ि सम्िन्न गराउन े

31000 अस्िताल स्तरोन्नर्तको लार्ग प्रर्ाप्त बजेट 
नहुाँदा स्तरोन्नर्तका काम प्रभावकारी हनु 
नसकेको तर सबै जजल्ला अस्ितालमा 
सिन उिचार कक्ष र्नमािण गररएको 
जनशजक्त अभावको कारण िौलार्गरी 
अस्ितालमा मारै सञ्चालन सरुु भएको, 

12.  २० नवलिूरको मध्र्र्वन्त्द ुअस्िताल, 
तनहुाँको दमौली अस्िताल, 
बाग्लङुको िौलार्गरी अस्िताल र 
स्र्ाङ्खजाको भीरकोट नगर 
अस्िताललाई ट्रमा सेन्त्टरको रुिमा 
स्तरोन्नती गने 

२०००० दमौली अस्ितालमा खचि हनु नसकेको तर 
अन्त्र् अस्ितालमा ट्रमा वाडि/र्रु्नटको 
रुिमा काम सरुु भएको, 

13.  २१ गोरखाको आाँिर्ििल अस्िताललाई 
५० शैर्ाको अस्िताल बनउने 

१०००० िालङुटार नगरिार्लकालाई अजख्तर्ारी 
ददएकोमा कार्ािन्त्वर्न हनु नसकेको, 
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क्र.सं. बुाँदा नं. बजेट वक्तव्र्को व्र्होरा र्वर्नर्ोजन कार्ािन्त्वर्न अवस्था 
14.  २४ "स्वास््र् बीमाः सरकारको जजम्मा" 

कार्िक्रम सञ्चालन गने 
50000 शर्हद, बेित्ताका िररवार, र्वर्भन्न 

जनआन्त्दोलन िाईते, “ख” वगिका अिाङ्गता 
भएका व्र्जक्त र र्नर्र्मत डार्लाईर्सस 
सेवा र्लने मगृौला िीर्डत ४८४५ जनाको 
बीमा गररएको। रु. 1 करोड 69 लाख 
57 हजार खचि भएको, 

15.  २५ स्वास््र् स्वरं्सेर्वकाहरूलाई प्रदेश 
मातहतका जजल्ला स्वास््र् 
कार्ािलर् माफि त वार्र्िक रु. ६ 
हजार प्रोत्साहन भत्ता ददन े

35196 ५८३३ जनाले प्राप्त गरेको, रु. 3 करोड 
50 लाख 67 हजार खचि भएको, 

16.  २७ गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर् र गण्डकी 
प्रार्वर्िक जशक्षा तथा व्र्वसार्र्क 
तार्लम प्रर्तष्ठानको िूवाििार र्वकास 
गरी आगामी आर्थिक वर्िबाट 
सञ्चालनमा ल्र्ाउन े

२३०१५७ र्वश्वर्वद्यालर् र तार्लम प्रर्तष्ठान दवैुमा 
अध्र्र्न अध्र्ािन कार्ि सरुु भएको, 

17.  २९ सर्हद ददलबहादरु रम्तेल स्मरृ्त 
उच्च जशक्षा प्रोत्साहन छारवजृत्त 
कार्िक्रम 

३००० लजक्षत समूहका ६ जना र्वद्याथीलाई रु. 
९ लाख ९४ हजार छारवृजत्त प्रदान 
गररएको, 

18.  ३० सामाजजक सरुक्षा कोर् ५०००० कार्िन्त्वर्न मोडल एर्कन हनु नसक्दा 
कार्ािर्वर्ि बन्न नसकी कार्ािन्त्वर्नमा 
नआएको, 

19.  ३१ र्विन्न बस्तीमा मखु्र्मन्त्री २०००० भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, सहकारी तथा गररबी 
र्नवारण मन्त्रालर्माफि त कृर्र्साँग 
सम्बजन्त्ित कार्िक्रम सञ्चालन भएको। रु. 
१ करोड ७७ हजार खचि भएको, 

20.  ३२ कोरोना महामारीका कारण 
अर्भभावक गमुाएका 
बालबार्लकालाई सामाजजक 
सरुक्षावाित मार्सक रु. ५ हजारका 
दरले राहत उिलब्ि गराउन,े 

१००१५ १५७ जनालाई मार्सक रु. ५ हजारका 
दरले र्वतरण गररएको। रु. ९० लाख 
१५ हजार खचि भएको, 

21.  ३२ कोरोनाका कारण मतृ्र् ुभएका 
व्र्जक्तहरूका िररवारका लार्ग रु. 

५०००० १४७८ जनालाई रु. ५० हजारका दरले 
जम्मा रु. ७ करोड ३९ लाख र्वतरण 
गररएको, 
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५० हजार आर्थिक सहार्ता 
उिलब्ि गराउन े

22.  ३४ बहसुांस्कृर्तक ग्रामको स्थािना २५०० अन्निूणि गाउाँिार्लका कास्कीमा प्रदेशर्भर 
बहसुााँस्कृर्तक ग्रामको जग्गा प्रार्प्त र 
र्डर्िआर तर्ारी गनि रु. २५ लाख 
र्वर्नर्ोजन भएकोमा जग्गा प्राप्त हनु 
नसकेको, 

23.  ३५ प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठानको लार्ग 
िूवाििार र्नमािण र सञ्चालन 

३७३७७ प्रज्ञा प्रर्तष्ठान सञ्चालन भई र्वर्नर्ोजन 
मध्र्े रु. २ करोड २४ लाख ५७ हजार 
खचि भएको, 

24.  ३६ एक जजल्ला एक सर्हद स्मारक 
िाकि  

३०००० गोरखाको िालङुटार नगरिार्लकामा शर्हद 
सरेुश वाग्ले स्मरृ्त िाकि को भौर्तक 
िूवाििार र्वकासको लार्ग रु. १७ लाख ७ 
हजार खचि भएको, 

25.  ३७ गोरखाको च्र्ाङ्खलीमा कुमाल 
जार्तको सांस्कृर्तक संग्रहालर् 
र्नमािण 

५००० स्तरोन्नर्तका लार्ग रु. ३७ लाख १२ 
हजार खचि भएको, 

26.  ३८ सक्षम मर्हलाः समानान्त्तर िाइला २५०० २४ जना मर्हला उद्यमीहरूलाई प्रर्वर्ि 
सहर्ोग तथा १० वटा संस्थाहरू माफि त 
सचेतना अर्भवृर्द्धको लार्ग रु. २२ लाख 
६ हजार खचि भएको, 

27.  ४३ दर्लत समदुार्को िरम्िरागत िेशा, 
कला र सीिको संरक्षण, संवद्धिन, 

आिरु्नकीकरण र व्र्वसार्ीकरण 

५००० भगत सविजजत सीि र्वकास कार्िक्रममाफि त 
कार्िक्रम सञ्चान हुाँदा ३५ जना लाभाजन्त्वत 
भएको र रु. १७ लाख १ हजार खचि 
भएको, 

28.  ४४ “सीि, दक्षता र रोजगारीः र्वुा 
िलार्न रोक्ने हाम्रो जजम्मवेारी" 
कार्िक्रम सञ्चालन 

250000 कार्िक्रम सञ्चालन हनु नसकेको, 

29.  ४५ "उद्यमी र्वुाः समदृ्ध प्रदेश 
र्नमािणमा टेवा" कार्िक्रम सञ्चालन 

250000 कार्िक्रम सञ्चालन हनु नसकेको, 

30.  ४८ कृर्र् उिज समथिन मूल्र्मा खररद ५००० कार्ािन्त्वर्न हनु नसकेको, 
31.  ४९ िकेट र ब्लक के्षर स्थािना र 

र्बस्तार 
२७१००० कृर्र् उत्िादन केन्त्र स्थािना, िशिुन्त्छीको 

नर्ााँ िकेट स्थािना सहर्ोग र अजिल्लो 
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आर्थिक वर्ि स्थािना भएका ब्लकको 
र्नरन्त्तरताको लार्ग रु. १८ करोड २६ 
लाख ८० हजार खचि भई कार्ािन्त्वर्न 
भएको, 

32.  ५२ र्हमाली जजल्लामा उच्च िनत्वमा 
आिाररत स्र्ाउ खेती र्वकास 
कार्िक्रम 

१२४३०० स्र्ाउ र्वशरे् र जशतोष्ण फलफूल र्वकास 
कार्िक्रममाफि त ६८,११० र्बरुवा आर्ात 
गरी ६ जजल्लाका ६१ कृर्कहरूलाई 
माफि त ४५५ रोिनी के्षरफलमा नर्ााँ 
स्र्ाउ बगैँचा स्थािना गररएको र रु. ८ 
करोड ४५ लाख २५ हजार खचि भएको, 

33.  ५३ बाली तथा िशिुन्त्छी र्बमा 
कार्िक्रमलाई र्नरन्त्तरता 

४६७२० बाली/िश ुर्बमा र्प्रर्मर्ममा २५% अनदुान 
ददने कार्िक्रम सञ्चलन गररएको र रु. ३ 
करोड ६६ लाख ८९ हजार खचि भएको, 

34.  ५४ खेतीर्ोग्र् जर्मनको चक्लाबजन्त्द 
गने 

३०००० मसु्ताङ, बाग्लङु, तनहुाँ र गोरखाका ७ 
वटा समूहमाफि त १०३४ रोिनी जर्मन 
चक्लाबन्त्दी गररएको र्वर्नर्ोजन मध्र्े रु. 
२ करोड ५० लाख ६० हजार खचि 
भएको, 

35.  ५४ कृर्र् उिजको उत्िादन िररमाणका 
आिारमा प्रोत्साहन गने 

३००७५ १२८ हेक्टर के्षरफलमा तरकारी उत्िादन 
गने कृर्कहरूलाई प्रर्तरोिनी रु. ३ 
हजारका दरले ७५१ जना कृर्कलाई 
अनदुान उिलब्ि गराइएको साथै 
प्रर्तर्लटर रु.२.५ का दरले ६४३८ जना 
कृर्कलाई ८४५० मेर्ट्रक टन दिु 
उत्िादन गरेवाित अनदुान उिलब्ि 
गराइएको। र्वर्नर्ोजन मध्र् ेरु. २ करोड 
८० लाख ६४ हजार खचि भएको, 

36.  ५५ िशखुोि कार्िक्रम १०९९०० ११ वटै जजल्लाका ३९ िार्लकामा 
१२,९५,६५३ डोज िश ुखोि 
लगाइएको। र्वर्नर्ोजन मध्र्े रु. ७ 
करोड ७२ लाख ७१ हजार खचि भएको, 
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37.  ५७ एक सहकारी- एक उत्िादन 

कार्िक्रम प्रवििन 
७५०० र्नजश्चत उत्िादन गने सहकारीलाई छनौट 

गरी र्वर्नर्ोजनमध्र् ेरु. ५९ लाख ७२ 
हजार अनदुान उिलब्ि गराइएको, 

38.  ५८ एक र्नवािचन क्षेर- एक िर्िटकीर् 
गन्त्तव्र् 

९०००० गण्डकी प्रदेशका सबै र्नवािचन समेटन े
गरी ४५ वटा िर्िटकीर् गन्त्तव्र्मा 
िूवाििार र्नमािण गररएको र र्वर्नर्ोजनमध्र्े 
रु. ७ करोड ६७ लाख २८ हजार खचि 
भएको, 

39.  ५९ िर्िटन व्र्वसार्ीलाई राहत 
कार्िक्रम 

१०००० ६७२ जना िर्िटन व्र्वसार्साँग सम्बद्ध 
श्र्मकहरूलाई राहत स्वरुि प्रर्तव्र्जक्त रु. 
का दरले सहर्ोग गररएको। 
र्वर्नर्ोजनमध्र्े रु. ६७ लाख २० हजार 
खचि भएको, 

40.  ६२ नारार्णी नदी र्कनारमा बीच िाकि  
र्नमािण सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गने 

५००० नारार्णी कीनारमा ग्रीन वेल्ट तथा 
मनोरञ्जन स्थल र्नमािण गने कार्िक्रमको 
लार्ग रु. ५० लाख र्वर्नर्ोजन भएकोमा 
कार्ािन्त्वर्न नभएको, 

41.  ६३ लोकहाखोला र िुाँडीटारमा 
प्रदेशस्तरीर् औद्योर्गक के्षर र्नमािण 

१०००० जग्गा नािाँजााँचको कार्ि जारी रहेको र 
र्वर्नर्ोजनमध्र्े रु. १३ लाख ७ हजार 
खचि भएको, 

42.  ६५ िौवादी फलाम कम्िनीमा र्वत्तीर् 
लगानी 

१५०००० प्रदेशकी र्हस्सा एर्कन भएतािर्न 
कम्िनीको काम सरुु नभएको हुाँदा लगानी 
नभएको, 

43.  ६७ दहत्तर बहत्तर र क्रसर उद्योगको 
र्नर्मन 

११००० जजल्ला समन्त्वर् सर्मर्तमाफि त र्नर्मनको 
र्नर्र्मत काम भएको। सबै जजल्ला 
समन्त्वर् सर्मर्तहरूलाई रु. १० लाखका 
दरले बजेट उिलब्ि गराइएको, 

44.  ७६ प्रदेश गौरवका सडक, एक र्नवािचन 
क्षेर एक सडक, रणनीर्तक 
महत्वका सडक, स्थानीर् तहको 
केन्त्र जोडने सडक, प्रादेजशक 
सडक र सडकिूल र्नमािण 

६५०३१०५ एक र्नवािचन क्षेर एक सडक, स्थानीर् 
तहको केन्त्र जोडने सडक, प्रादेजशक 
सडक “क”, ”ख” र ”ग” वगि, अन्त्र् सडक 
र सडकिलुमा गरी र्वर्नर्ोजनको रु. ४ 
अबि ८३ करोड ७१ लाख ५४ हजार 
खचि भएको छ। र्ी कार्िक्रम अन्त्तगित 
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१६५ र्कलोर्मटर कालोिरे, ११६ 
र्कलोर्मटर सडक ग्राभेल भएको छ भने 
२९ वटा सडक िलु सम्िन्न भएको, 

45.  ७७ र्भमाद-डेढगाउाँ-अरुणखोला सडक, 
शार्लग्राम कररडोर र आरुिाट-

र्सददिबास-रुइला भन्त्ज्र्ाङ सडक 

१६१५८० र्ी सडकहरूको लार्ग रु. ४५ करोड ८५ 
लाख ८० हजार र्वर्नर्ोजन भएकोमा रु. 
३० करोड ३० लाख ५२ हजार खचि 
भएको छ। आरुिाट-र्सददिबास-रुइला 
भन्त्ज्र्ाङ सडकको EIA तर्ारी चरणमा 
रहेको, 

46.  ७८ प्रदेशका आवश्र्क र सम्भाव्र् सबै 
स्थानमा झोलङु्गे िलु र्नमािण 

१७९५८२ ६५ वटा झोलङु्गे िलु र्नमािणको लार्ग 
बजेट र्वर्नर्ोजन भएकोमा २० वटा 
झोलङु्गे िलु सम्िन्न भएको छ। र्वर्नर्ोजन 
मध्र्े रु. १३ करोड ५६ लाख ९१ हजार 
खचि भएको, 

47.  ७९ बाग्लङुको र्बहुाँबाट गल्कोटसम्म 
सरुङमागि सम्भाव्र्ता अध्र्र्न कार्ि 
अगार्ड बढाउन े

५०० सम्भाव्र्ता अध्र्र्न भएको, 

48.  ७९ बाग्लङुको अनािकोट र्वमानस्थल 
र्नमािणको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 
कार्ि अगार्ड बढाउन े

५०० नेिाल नागररक उड्डर्न प्रार्िकरणबाट 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न भइसकेको हुाँदा 
कार्ािन्त्वर्न गनुि निरेको, 

49.  ८१ िोखरा महानगरिार्लकासाँगको 
सहकार्िमा महानगरिार्लकाको वडा 
नं. ९ जस्थत बसिाकि लाई स्तरोन्नर्त 
गने र वडा नं.- ३२ जस्थत 
लामेआहालमा प्रदेशस्तरीर् 
बसिाकि को र्नमािण कार्ि प्रारम्भ 
गने 

१०००० प्रदेशस्तरीर् बसिाकि  र्नमािण सरुु हनु 
नसकेको तर िोखरा बसिाकि मा नाला 
र्नमािण लगार्त स्तरोन्नर्तको कार्ि 
भईरहेको। र्वर्नर्ोजजत बजेट मध्र् ेरु. 
७३ लाख ६२ खचि भएको, 

50.  ८३ प्रदेशको मखु्र् प्रशासर्नक केन्त्र, 
प्रदेश सभा र गण्डकी प्रदेश 
प्रजशक्षण प्रर्तष्ठानको अत्र्ािरु्नक 
भवन र प्रदेश सरकारका जजल्ला 
जस्थत कार्ािलर्हरू र्नमािण 

११११०० प्रदेश प्रजशक्षण भवन र्नमािणको कार्ि 
भईरहेको छ भने प्रदेश सरकारका 
र्नकार्हरूको अन्त्र् भवनहरूको र्नमािण र 
ममितसम्भार र्नर्र्मत रुिमा हुाँदै आइरहेको 
छ। मखु्र् प्रशासर्नक केन्त्रको लार्ग 
जग्गा प्रार्प्त भैनसकेको र प्रदेश सभा 
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क्र.सं. बुाँदा नं. बजेट वक्तव्र्को व्र्होरा र्वर्नर्ोजन कार्ािन्त्वर्न अवस्था 
भवनको लार्ग स्रोत सरु्नजश्चत हनु नसक्दा 
काम सरुु हनु नसकेको, 

51.  ८५ काठेिोललाई स्टीलिोलले र्बस्थािन 
गने 

२५६०० ५८७३ थान स्टील ट्युबलर िोल 
खररदगरर बाग्लङु्ग, स्र्ाङ्गजा, कास्की, 
लम्जङु्ग, मसु्तांङ्ग म्र्ाग्दी गोरखा, तनहुाँ र 
िबित का ९ वटा जजल्लामा र्वतरण 
गररएको, 

52.  ८७ सबै गाउाँबस्तीमा आिारभतू 
खानेिानी र एक िर - एक िारा 
खानेिानी कार्िक्रम सञ्चालन 

३३०८१५२ १३८७ वटा आर्ोजनाहरू सञ्चार्लत 
रहेका र उक्त आर्ोजनाहरूबाट १७५५८ 
वटा नीजज िारा बनेर ९२००० जनसंख्र्ा 
लाभाजन्त्वत भएका र कररब ९० प्रर्तशत 
बजेट खचि भएको, 

53.  ८८ खेर्तर्ोग्र् जर्मनमा बाहै्र मर्हना 
र्संचाई सरु्विा िगु्ने गरी र्संचाई 
र्ोजनाहरू सञ्चालन गने 

1506977 र्संचाईतफि का ७३१ वटा र्वर्भन्न 
आर्ोजना सञ्चालन रहेका छन।् सतह 
र्संचाई र नर्ााँ प्रर्वर्िमा आिाररत र्संचाई 
आर्ोजनाबाट ७०७ हेक्टर नर्ााँ र्संजचत 
क्षेर र्बस्तार भएको र कृर्क कुलो 
स्तरोन्नर्त तथा िनुरस्थािना सिुार 
आर्ोजनाबाट ३४६७ हेक्टर जग्गामा 
र्संचाई सरु्विा िगेुको। त्र्सैगरी भरू्मगत 
स्र्ालो तथा र्डि ट्युबबेल र्संचाई 
आर्ोजनाबाट ३४६ हेक्टर नर्ााँ र्संजचत 
क्षेर र्बस्तार भएको छ। र्वर्नर्ोजजत 
बजेट मध्र्े रु. १ अबि २४ करोड ८२ 
लाख ४५ हजार खचि भएको, 

54.  ९० सूचना प्रर्वर्ि िाकि  र सञ्चारग्राम 
र्नमािण 

१७००० सूचना प्रर्वर्ि िाकि को िखािल र्नमािण कार्ि 
भौर्तक रुिमा ४४ प्रर्तशत सम्िन्न भएको 
र र्वर्नर्ोजन मध्र्े रु. ३७ लाख ६ 
हजार खचि भएको, 

55.  ९० प्रदेशर्भरका सञ्चारगहृबाट 
लोककल्र्ाणकारी र्वज्ञािन प्रकाशन 
तथा प्रसारण गने कार्िक्रम 

३००० १६7 सञ् चार माध्र्मलाई लोक 
कल्र्ाणकारी र्वज्ञािन उिलब्ि गराइएको, 
र्वर्नर्ोजन मध्र्े रु. २४ लाख ८६ हजार 
खचि भएको, 
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क्र.सं. बुाँदा नं. बजेट वक्तव्र्को व्र्होरा र्वर्नर्ोजन कार्ािन्त्वर्न अवस्था 
56.  ९५ प्रदेशको िर्िटन प्रवद्धिन गनि र 

रािसेवक कमिचारीलाई प्रोत्साहन 
गनि र्वदा िर्िटनको कार्िक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता 

२५००० ६५५ जना कमिचारी र्बदा िर्िटनमा 
गएको र र्वर्नर्ोजनमध्र्े रु. २ करोड ४० 
लाख १२ हजार खचि भएको, 

57.  ९५ प्रदेश सरकारको तफि बाट र्वजशि 
सम्मान प्रदान 

२५०० महार्वर िनुलाई सम्मान गररएको। र्स 
कार्िक्रममा रु. ४ लाख ८० हजार खचि 
भएको, 

58.  ९८ कोरोना रोगको रोकथाम, र्नर्न्त्रण 
र उिचारमा संलग्न स्वास््र्कमी, 
जचर्कत्सक, सरुक्षाकमी लगार्तका 
रािसेवकलाई प्रदेश सरकारका 
तफि बाट ददइदै आएको जोजखम 
वहन तथा प्रोत्साहन भत्तालाई 
र्नरन्त्तरता 

 नेिाल सरकारबाट केश बेसका आिारमा 
सशति अनदुान प्राप्त भई नै व्र्वस्था भएको 
हुाँदा प्रदेश सरकारबाट खचि गनुि निरेको, 

59.  १०४ र्नवािचन के्षर िूवाििार र्वकास 
कार्िक्रम 

७२०००० गण्डकी प्रदेशका ३६ वटै र्नवािचन के्षरमा 
रु. २ करोडका दरले रु. ७२ करोड 
र्वर्नर्ोजन भएकोमा रु. ५९ करोड १५ 
लाख ४१ हजार खचि भएको छ। र्स 
कार्िक्रम अन्त्तगित सडक, भवन, खानेिानी, 
र्संचाई लगार्तका िूवाििार र्नमािणसाँग 
सम्बजन्त्ित १०१७ वटा आर्ोजना सञ्चालन 
भएको, 
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िररच्छेद - १० 

प्रमखु आर्ोजना तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्नको अवस्था 

प्रदेश सरकारको स्थािनासाँगै "समदृ्ध प्रदेशः सखुी नागररक" बनाउने लक्ष्र् हााँर्सल गनि प्रदेश सरकारबाट सरुु 
गरेका एवं हाल कार्ािन्त्वर्नमा रहेका प्रदेश गौरब र महत्विूणि आर्ोजना तथा कार्िक्रमहरूको र्ववरण र्नम्नानसुार 
रहेको छ। 

 

१०.१ प्रदेश गौरबका सडक 
१०.१.१ कोरला-र्रवेणी सडक 

र्रवेणी कोरोला सडक आर्ोजनाले मसु्ताङ जजल्लाको कोरोलादेजख मसु्ताङ, वेनी, मालढंुगा, िोखरा, र्भमाद जान े
चोक, र्भमाद बजार, सावङु देउराली, मानिरु, डेढगाउाँ, दमु्कीवास देजख र्रवेणी सम्मको सडकलाई समेटेको 
छ।कोरोलादेजख मसु्ताङ हुाँदै वेनी सम्म कार्लगण्डकी कररडोरको खण्ड िने र सोही आर्ोजनावाट काम भइरहेको 
छ। बेनीदेजख मालढंुगासम्म संिीर् सरकारको रणनीर्तक सडक आर्ोजनामा िरेकोले संिीर् सरकारवाट काम 
भईरहेको छ। त्र्सैगरी मालढंुगादेजख िोखरासम्मको खण्ड मध्र्िहाडी लोकमागिमा िरेकोले सोही आर्ोजनावाट 
काम भईरहेको छ। िोखरादेजख र्भमाद जाने चोकसम्मको खण्ड िृ् वीराजमागिमा िरेको र र्भमाद जाने चोकवाट 
र्भमाद वजारसम्मको खण्ड संिीर् सरकारको रणनीर्तक सडक आर्ोजनामा िरेकोले संिीर् सरकारवाट न ैकाम 
भईरहेको छ। र्भमाद बजारदेजख सवङु-देउराली-मानिरु-डेढगाउाँ खण्डको काम मार प्रदेश सरकारवाट आर्थिक 
वर्ि 2075/76 देजख काम भईरहेको र र्स खण्डको जम्मा लम्बाई 22 र्क. र्म. रहेकोमा र्भमाद-सबङु्गदेउराली 
९ र्कलोर्मटर सडक खण्ड र सबङु्गदेउराली-मानिरु २ र्क.र्म खण्ड मा र्वभाजन गरी Otta Seal को कार्ि 
SNRTP बाट भईरहेको छ। त्र्स्तैगरी मानिरु देजख डेडगाउाँसम्म ११ र्कलोर्मटर सडक खण्डमा Asphalt को 
कार्ि भईरहेको छ। बााँकी सडक खण्डमा िर्न चाल ुआर्थिक वर्िमा ८ करोड बजेट र्वर्नर्ोजन गरी र्नमािण 
कार्ि अगाडी भईरहेको छ। डेढगाउाँ-दमु्कीवास-र्रवेणी खण्डमा वन के्षर र आरक्षण के्षर िर्न िने हुाँदा EIA 
गनि सडक र्वभागले प्रर्क्रर्ा अगाडी बढाईएको छ। र्स के्षरमा िेरै ठाउाँमा ट्रर्ाक खोर्लसर्कएको र कतै 
ट्रर्ाक खोल्न बााँकी रहेको छ।  
 

१०.१.२ शार्लग्राम कररडोर 

र्स सडक कार्लगण्डकीको र्कनारबाट दासढंुगा देजख तनहुाँको जिररङ्ग वैदी हदैु स्र्ाङ्गजाको साखर चािाकोटसम्म 
फैर्लएको छ। सडकको कुल लम्बाई ८० र्कलोर्मटर लम्बाई मध्र्े बैडी जिररंङ्ग देबिाट प्रथम खण्ड, (तनहूाँ) 
(०+०००-२१+५६५) को ठेक्का व्र्वस्थािन भई १३ र्कर्म ग्राभेल सडक, १० र्कर्म सडक चौडा (भौ.प्र.-
६०%) प्रगर्त हार्सल भएको छ, बैडी जिररंङ्ग देबिाट दोश्ो खण्ड, (तनहूाँ) (२१+५६५-३१+५६५) को ठेक्का 
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व्र्वस्थािन भई ४ र्कर्म सडक चौडा (भौ.प्र.-६०%) प्रगर्त हार्सल भएको छ। दासढंुगा देजख देउिरुसम्म ६ 
र्कलोर्मटर सडक स्तरोन्नर्त कार्ि गनेमा ४ र्कर्म िदक्क सडक, ३ र्कर्म ग्राभेल, ६ र्कर्म सडक चौडा (भौ.प्र.-
७२%) कार्ि सम्िन्न भईसकेको छ।  मालङु्गा बास्टारी रानीिाट रूरबेनी सेर्तबेनी फलेबास-कुस्मा, (स्र्ाङ्गजा-
िवित खण्ड) को ठेक्का व्र्वस्थािन भई ४०० ि.र्म. Gabion Works (भौ.प्र.-१०%) प्रगर्त हार्सल भएको 
छ। तनहुाँ खण्डको देउिरु सािेबगर भटेरी खण्ड आर्थिक वर्ि २०७९/८० को समिरुक कार्िक्रममा समावेश 
भएको छ। 

१०.१.३ प्रदेशको प्रशासर्नक भवन 

प्रदेश स्थािनासाँगै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्रदेशको प्रशासर्नक भवन र्नमािण गने र्ोजना अजि साररएको छ। 
उक्त प्रशासर्नक भवन र्नमािण कार्िको लार्ग जग्गा प्रार्प्त नभएता िर्न हाल सो भवनको कन्त्सेप्ट र्डजाइन तर्ार 
र सरोकारवाला माझ अन्त्तरर्क्रर्ा गरी अजन्त्तम रुि ददने कार्ि भईरहेको छ। सहलगानी माफि त कार्ािन्त्वर्नका 
लार्ग नेिाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव िेश गररएको छ।  

 

१०.१.४ प्रदेश सभा भवन  

गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा र संसदीर् कार्ि सञ्चालनको लार्ग प्रदेश सभाको अत्र्ािरु्नक भवन र्नमािण गने 
कार्ि अगार्ड बढाइएको छ। हालसम्म प्रदेश सभा भवनको र्वस्ततृ आर्ोजना प्रर्तवेदन (र्डर्िआर) तर्ारीको 
काम अजन्त्तम चरणमा रहेको छ। स्रोत सरु्नजश्चत लगार्तका कार्ि बााँकी रहेको छ।  

 

१०.१.५ गण्डकी प्रदेश प्रजशक्षण प्रर्तष्ठान 

प्रदेशस्तरीर् प्रजशक्षण प्रर्तष्ठान भवनको रूिमा रहने र्स गण्डकी प्रदेश प्रजशक्षण प्रर्तष्ठान भवनमा र्वर्भन्न 
र्कर्समका प्रार्वर्िक तथा प्रशासर्नक तार्लमका कार्िक्रम आर्ोजना गनि सर्कन ेछ। प्रदेश प्रजशक्षण प्रर्तष्ठानको 
भवन र्नमािण कार्िको र्वस्ततृ आर्ोजना प्रर्तवेदन तर्ार भई र्नमािणको चरणमा रहेको छ। िोखरा 
महानगरिार्लका, वडा नम्बर ३ जस्थत नदीिरुमा र्नमािणािीन अवस्थामा रहेको छ।| आर्थिक वर्ि २०७8/७9 
मा प्रदेश सरकारबाट रू. ८ करोड ५० लाख र्वर्नर्ोजन गररएकोमा रू. ६ करोड ८४ लाख ९१ हजार 
अथाित र्वर्नर्ोजनको ८०.५८ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

 

१०.१.६ िोखरा स्र्ाटलाइट र्सटी 

कुश्मा, फलेवास, ितुलीबजार, भीमाद, शकु्ला गण्डकी र मध्र्नेिाल नगरिार्लकालाई िोखरा स्र्ाटलाइट 
र्सटीको रूिमा र्वकास गनि आर्थिक वर्ि २०७५/७६ देजख प्रारजम्भक अध्र्र्नको काम गररएको छ। र्भमाद 
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नगरिार्लकामा स्र्ाटलाइट र्सटी अन्त्तगित 200 र्म. सडक ढलान र नाली कार्ि सम्िन्न भएको छ, मध्र्नेिाल 
स्र्ाटलाईट र्सटी अन्त्तगित १७५ र्म. सडक ढलान र नाली कार्ि सम्िन्न भएको छ, कुश्मा नगरिार्लकामा 
स्र्ाटलाइट र्सटी अन्त्तगित वडा नं ९ र ११ को वडा कार्ािलर् भवनको र्नमािण कार्ि सम्िन्न भएको छ, 
ितुलीबजार नगरिार्लकामा स्र्ाटलाइट र्सटी अन्त्तगित वडा नं ९ को वडा कार्ािलर् भवनको र्नमािण कार्ि 
सम्िन्न भएको छ, फलेवास नगरिार्लकामा स्र्ाटलाइट र्सटी अन्त्तगित वडा नं २ र ११ को वडा कार्ािलर् 
भवन र्नमािणािीन अवस्थामा रहेको छ र शकु्ला गण्डकी नगरिार्लकामा स्र्ाटलाइट र्सटी अन्त्तगित कार्ािलर् 
जाने सीर्ढ बनाउने काम हदैु छ। आ.व. २०७८/७९ मा 3 करोड ८५ लाख ४ हजार रकम र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा रू. २ करोड ४१ लाख २ हजार अथाित र्वर्नर्ोजनको ६२.५९ प्रर्तशत खचि भएको छ। 
  
 

१०.२ महत्विूणि सडक आर्ोजना  

१०.२.१ एक र्नवािचन क्षरे एक सडक 

एक र्नवािचन क्षेर एक सडक कार्िक्रम आर्थिक वर्ि २०७५/७६ बाट सरुु भएको हो। एक र्नवािचन क्षरे 
एक सडक अन्त्तगित ४१ वटा सडकको कुल ३५०.८० र्कलोर्मटर कालोिरे र ३४.१३ र्कलोर्मटर ग्राभेल 
सडक स्तरमा स्तरोन्नर्त गनिको लार्ग रु. ९ अबि ९६ करोडको ठेक्का सम्झौता भइ र्नमािणािीन अवस्थामा छन।् 
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ का लार्ग रू. २ अबि २७ करोड ४१ लाख ३३ हजार र्वर्नर्ोजन भएकोमा असार 
मसान्त्तसम्म रू. १ अबि ६४ करोड ५२ लाख ७ हजार अथाित र्वर्नर्ोजनको ७२.३४ प्रर्तशत खचि र्स 
कार्िक्रम अन्त्तगित २७ र्क.र्म. िदक्क सडक, ९१.३१ र्क.र्म. सडक ग्राभेल, ३०.७० र्क.र्म. नर्ााँ ट्रर्ाक 
र्नमािण, ८६.७३ र्क.र्म. सडक चौडा, १४५.८१ र्क.र्म. नाली र्नमािण, ७१२७२ ि.र्म. टेवा िखािल र्नमािण 
भएको छ। 

 

१०.२.२  स्थानीर् तहको केन्त्र जोड्न ेसडक 
प्रदेश सरकारको स्थािनासाँगै सबै स्थानीर् तहको केन्त्रसम्म सडक िरु्ािउने प्रदेश सरकारको लक्ष्र् मतुार्वक 
आर्थिक वर्ि २०७४/७५ देजख र्ो कार्िक्रम संचालन गररएका हो। स्थानीर् तहको केन्त्र जोड्ने सडक अन्त्तगित 
११ वटा सडक आर्ोजनाको कुल ९७ र्कमी कालोिरे सडक स्तरमा स्तरोन्नर्त गनिको लार्ग २ अबि ४२ 
करोडको ठेक्का सम्झौता भइ र्नमािणािीन अवस्थामा छन।् आर्थिक वर्ि २०७८/७९ का लार्ग रू. ७३ करोड 
८८ लाख ३७ हजार र्वर्नर्ोजन भएकोमा असार मसान्त्तसम्म रू. ६४ करोड १८ लाख 3७ हजार अथाित 
र्वर्नर्ोजनको ८६.८७ प्रर्तशत खचि भएको छ। भौर्तक प्रगर्ततफि  १९.२४ र्क.र्म. िदक्क सडक, २४ र्क.र्म. 
नर्ााँ ट्रर्ाक र्नमािण, ३४.६४ र्क.र्म. सडक चौडा, २३.८४ र्क.र्म. नाली र्नमािण भएको छ। 
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१०.२.३ रणनीर्तक महत्वका सडक 

प्रदेश सरकारको स्थािनासाँगै प्रदेश र्भर र्ोजनाबद्ध तवरले सडक सञ्जाल र्वस्तार गनिको लार्ग प्रदेशका 
रणनीर्तक महत्वका सडकलाई क, ख र ग वगिमा र्वभाजन गरी र्नमािण कार्ि अगार्ड बढाइएको छ।  

१०.२.३.१ “क” वगिका सडक 

प्रादेजशक “क” वगि सडक आर्ोजना अन्त्तगित १० वटा प्रादेजशक 'क' वगि सडकको कुल ९०.५० र्कलोर्मटर 
कालोिरे र २५.६० र्कलोर्मटर ग्राभेल सडक स्तरमा स्तरोन्नर्त गनिको लार्ग २ अबि ३९ करोडको ठेक्का 
सम्झौता भइ र्नमािणािीन अवस्थामा छन।् आर्थिक वर्ि २०७८/७९ का लार्ग रू. ४६ करोड ४७ लाख 
र्वर्नर्ोजन भएकोमा असार मसान्त्तसम्म रू. 3४ करोड ८५ लाख १६ हजार अथाित र्वर्नर्ोजनको ७६.८५ 
प्रर्तशत खचि भएको छ। भौर्तक प्रगर्ततफि  १ र्क.र्म. िदक्क सडक, २३.१७ र्क.र्म. सडक ग्राभेल, ३९.१७ 
र्क.र्म. सडक चौडा, २४.५७ र्क.र्म. नाली र्नमािण, ४९९३ ि.र्म. टेवा िखािल र्नमािण भएको छ। 

१०.२.३.२ “ख” वगिका सडक 

प्रादेजशक “ख” वगि सडक आर्ोजना अन्त्तगित सडकको कुल ४७.१० र्कलोर्मटर कालोिरे र १९.०० 
र्कलोर्मटर ग्राभेल सडक स्तरमा स्तरोन्नर्त गनिको लार्ग १ अबि ५३ करोड ५ लाख ३३ हजारको ठेक्का 
सम्झौता भइ र्नमािणािीन अवस्थामा छन।् आर्थिक वर्ि २०७८/७९ का लार्ग रू. 3६ करोड २५ लाख १९ 
हजार र्वर्नर्ोजन भएकोमा असार मसान्त्तसम्म रू. २३ करोड ६५ लाख ४७ हजार अथाित र्वर्नर्ोजनको 
६८.२१ प्रर्तशत खचि भएको छ। भौर्तक प्रगर्ततफि  २.५५ र्क.र्म. िदक्क सडक, ८ र्क.र्म. सडक ग्राभेल, 

६.८० र्क.र्म. सडक चौडा, ९.४५ र्क.र्म. नाली र्नमािण भएको छ।  

१०.२.३.३ “ग” वगिका सडक 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ का लार्ग रू. ११ करोड ८० लाख ५० हजार र्वर्नर्ोजन भएकोमा असार 
मसान्त्तसम्म रू. ११ करोड ७८ लाख १७ हजार अथाित र्वर्नर्ोजनको ९९.८० प्रर्तशत खचि भएको छ। 
जसबाट १० र्क.र्म. सडक चौडा र ४ र्क.र्म. नाली र्नमािण भएको छ।  

१०.३ िलु 
१०.३.१  झोलङु्ग ेिलु 
आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को असार मसान्त्तसम्म २० झोलङु्गे िलु सम्िन्न भएका छन ् | हालसम्म प्रदेश 
कार्िक्रम अन्त्तगित ४८ वटा झोलङु्गे िलु र सशति कार्िक्रम अन्त्तगित ३ वटा झोलङु्गे िलु र्नमािण कार्ि सम्िन्न 
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भएका छन।् प्रदेश तफि  चाल ुआब २०७८/७९ मा १६ करोड ९३ लाख ५२ हजार रकम र्वर्नर्ोजन 
गररएकोमा रू. १२ करोड ६८ लाख ८८ हजार अथाित र्वर्नर्ोजनको ७५.३२ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

 

१०.३.२ सडक िलु 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को असार मसान्त्तसम्म २८ सडक िलु सम्िन्न भएका छन ्जसमध्र्े प्रदेश कार्िक्रम 
२२ वटा र सशति कार्िक्रम तफि  ६ वटा सडक िलु सम्िन्न भएका छन।् हालसम्म प्रदेश कार्िक्रम अन्त्तगित 
३५ वटा सडक िलु र सशति कार्िक्रम अन्त्तगित ३५ वटा सडक िलु र्नमािण कार्ि सम्िन्न भएका छन।् प्रदेश 
तफि  चाल ुआब २०७८/७९ मा ९० करोड ८९ लाख ५१ हजार रकम र्वर्नर्ोजन गररएकोमा रू. ६८ 
करोड ८६ लाख ३५ हजार अथाित र्वर्नर्ोजनको ७६.९६ प्रर्तशत खचि भएको छ। र्डजाइन र्बल्डतफि  ७ 
सडक िलु मध्र्े ४ वटा सडक िलु र्नमािणािीन अवस्थामा छन।् र्डजाइन र्बल्डतफि  चाल ुआब २०७८/७९ 
मा ३२ करोड ४ लाख ८१ हजार रकम र्वर्नर्ोजन गररएकोमा रू. २५ करोड ४ लाख ५२ हजार अथाित 
र्वर्नर्ोजनको ७९.५२ प्रर्तशत खचि भएको छ। 

 
१०.४ खानेिानी 
गण्डकी प्रदेश स्थािनासंगै प्रदेश सरकारले प्रदेश र्भर खानेिानी िहुाँचलाई सहज बनाई प्रदेशका सबै नागररकलाई 
आिारभतूस्तरको खानेिानी सेवा िरु्ािउन एक िर एक िारा कार्िक्रम (प्रादेजशक, प्रादेजशक आिारभतू, र्बशेर् 
र सशति) प्राथर्मकता साथ सञ्चालन गरररहेको छ। प्रदेश सरकारबाट सञ्चार्लत सबै खानेिानी आर्ोजनाहरूमा 
हरेक िरमा नीजज िारा जोर्डएको छ। खानेिानी आर्ोजनाहरूको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा रु. ३ 
अबि २९ करोड ९४ लाख ८९ हजार र्वर्नर्ोजन भएकोमा असार मसान्त्तसम्म रु. ३ अबि ९ करोड ३४ लाख 
६६ हजार अथाित ्र्वर्नर्ोजनको ९३.७५ प्रर्तशत खचि र ९४.० प्रर्तशत भौर्तक प्रगर्त भएको छ। जसबाट 
र्स आर्थिक वर्िमा समावेश भएका ११७२ (१५५ ममित सर्हत) आर्ोजना मध्र्े २७५ वटा आर्ोजना (१२२ 
गोटा र्नर्र्मत तफि  र १५३ गोटा ममित तफि ) सम्िन्न भै थि २७००८ र्नजज िारा जडान भएको छ। प्रदेश 
सरकार स्थािना भए साँगै आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को अन्त्त्र् सम्म कुल १ लाख ४ हजार ७ सर् ९० वटा 
िारा जडान भै ५ लाख ७६ हजार ३ सर् ४५ जनसंख्र्ा लाभाजन्त्वत भएका छन।् हाल प्रदेशमा आिारभतू 
स्तरको खानेिानीको िहुाँच जनसंख्र्ा ९३.७४ प्रर्तशत हनु आएको छ। 
 

१०.५ उजाि 
१०.५.१ उज्र्ालो गण्डकी प्रदेश 
प्रदेश सरकारको िर्हलो मजन्त्रिररर्द् बैठकको र्नणिर्बाट दईु वर्ि (आ.व.२०७६/७७) र्भर सबै गाउाँबस्तीमा 
र्वद्यतु सेवा उिलब्ि गराउने नीर्तगत र्नणिर् गरेको र्थर्ो। उल्लेजखत उद्देश्र् प्रार्प्तका लार्ग आ.ब. २०७४/७५ 
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देजख न ैउज्र्ालो गण्डकी प्रदेश कार्िक्रम संचार्लत छ।दईु बर्ि र्भर रार्िर् र्बद्यतु प्रसारण लाईन िरु्ािउन 
सर्कन ेस्थानका लार्ग प्रदेश सरकारबाट ७५ करोड रुिैर्ा उिलब्ि गराउन ेगरर प्रदेश सरकार र नेिाल र्बद्यतु 
प्रार्िकरणका बीचमा २०७६ बैशाख र असारमा २ वटा समझदारी िरमा हस्ताक्षर भएको र्थर्ो। हालसम्म 
र्वद्यतु र्वस्तार कार्ि अन्त्तगित म्र्ाग्दी, लम्जङु्ग, गोरखा, बाग्लङु्ग, नवलिरु र कास्कीका र्बर्भन्न र्ोजनामा H.T. लाइन 
र्बस्तार २५२.६६ र्क.र्म., L.T. लाइन र्बस्तार ३५९.७७ र्क.र्म. र ८० वटा ट्रान्त्सफमिर जडान भै ५९५५ 
िरिरुीलाई रार्िर् प्रसारण लाईनमा जोडी नर्ााँ र्वद्यतु ग्राहक कार्म भएका छन।्आ.व. २०७७/७८ र्भर 
र्वद्यतु र्वस्तार कार्ि सम्िन्न गने लक्ष्र् भएता िर्न कोर्भड-१९ का कारण समर्मा काम सम्िन्न हनु नसकेको 
हुाँदा प्रदेश र नेिाल र्बद्यतु प्रार्िकरण बीचको सम्झौता िरको अवर्ि आ.ब.२०७८/७९ सम्म थि गनिका 
लार्ग प्रदेश सरकार समक्ष िेश गनि र्वद्यतु र्वस्तार सम्बजन्त्ि समन्त्वर् सर्मर्तले र्सफाररश गरेको छ। आर्थिक 
बर्ि २०७८/७९ र्भर प्रदेशमा िूणि र्वद्यतुीकरणका लार्ग र्वद्यतु र्वस्तार जशर्िकमा रू. १४ करोड र्वर्नर्ोजन 
भएकोमा अजिल्लो आर्थिक बर्िमा नेिाल र्वद्यतु प्रार्िकरणलाई उिलब्ि गराईएको िेश्की रकम फर्छ्यौट हनु ्
नसकी र्वर्नर्ोजजत रकम खचि हनु सकेको छैन। आर्थिक बर्ि २०७८/७९ अबर्िसम्मको भौर्तक प्रगर्त 
९३.८३ प्रर्तशत र र्वर्तर् प्रगर्त ८१.८४ प्रर्तशत भएको छ।  

 
१०.५.२  काठे िोल र्वस्थािन 
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ि २०७९/८० सम्म र्वद्यतु लाइनमा रहेका ८५,००० हजार काठेिोल प्रर्तस्थािन 
गने लक्ष्र् राखेको छ। काठेिोलहरूलाई क्रमशः स्टील ट्युबलर िोलले र्बस्थािन गदै लैजाने र्ोजना अन्त्तगित 
अजिल्ला दईु आर्थिक वर्िमा प्रदेश सरकारबाट जम्मा २४,६०८ थान स्टील ट्युबलुर िोल खररद गरी सम्बजन्त्ित 
स्थानीर् तहमा र्वतरण गररएको छ। आर्थिक बर्ि २०७७/७८ का लार्ग र्बर्भन्न ४१ वटा स्थानीर् तहबाट 
२७,३०५ काठेिोल प्रर्तस्थािन गनि माग प्राप्त भएको भएिर्न ९ जजल्लाहरू (बाग्लङु्ग, स्र्ाङ्गजा, कास्की, लम्जङु्ग, 
मसु्तांङ्ग म्र्ाग्दी गोरखा, तनहुाँ र िबित) को लार्ग ५,८७३ थान स्टील ट्युबलर िोल खररदगरर सम्बजन्त्ित 
स्थानीर् तहलाई र्वतरण गररएको छ। हाल सम्म ३०४४८ थान काठेिोल प्रर्तस्थािन भैसकेको छ। 

 

१०.६ स्वास््र् 
 

७.६.१ एक हजार बेडको प्रदेश अस्िताल र्नमािण  
गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएसाँगै सरकारले एक हजार बेडको प्रदेश अस्िताल र्नमािण गने र्ोजना अगार्ड 
बढाएको हो। आर्थिक बर्ि २०७४/०७५ मा एक हजार बेडको अस्िताल र्नमािणका लार्ग आवश्र्क िने 
र्नमािण स्थलको िर्हचान, कार्िर्वर्ि र्नमािण तथा कार्िर्ोजना तर्ारीका लार्ग रू. १५ लाख र्वर्नर्ोजन भएको 
देजखन्त्छ। र्ोजना अनसुारको अस्िताल र्नमािणका लार्ग जग्गा प्राप्त गनि नसर्कएकाले त्र्स िर्छका आर्थिक 
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वर्िहरूमा र्ो र्क्रर्ाकलािका लार्ग रकम र्वर्नर्ोजन नभएको र र्स कार्िका लार्ग गण्डकी प्रदेशमा गण्डकी 
र्वश्वर्वद्यालर् स्थािना भईसकेको र र्वश्वर्वद्यालर् माफि त जचर्कत्सा जशक्षासाँग सम्बजन्त्ित जशक्षण अस्िताल स्थािना 
र संचालन गने प्रर्क्रर्ा अगाडी बढेको छ। 
 

१०.६.२ र्वजशर्िकृत मटुु, मगृौला, क्र्ान्त्सर अस्िताल र्नमािण  

प्रदेश सरकार स्थािना भएसाँगै प्रदेश सरकारले र्वजशर्िकृत मटुु, मगृौला, क्र्ान्त्सर अस्िताल र्नमािण गने र्नणिर् 
गरी सोको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गनि आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा रू. २० लाख बजेट र्वर्नर्ोजन भएको र्थर्ो। 
अस्िताल र्नमािण गनि जग्गा प्राप्त गनि नसर्कएकोले उक्त आर्थिक वर्िमा अस्िताल र्नमािणतफि  प्रगर्त हनु सकेन। 
प्रदेश सरकारलाई जग्गा प्राप्त भई र्वजशर्िकृत अस्िताल नबनेसम्म िजश्चमाञ्चल के्षरीर् अस्ितालसाँगको सहकार्िमा 
र्ो कार्िक्रम सञ्चालन गने गरी प्रकृर्ा अगार्ड बढाइएको हुाँदा र्ो कार्िक्रम सञ्चालन िर्छ र्स प्रदेशमा बसोवास 
गने र्बरामीहरूले िोखरामा नै र्बजशर्िकृत स्वास््र् सेवा प्राप्त गने छन।् र्द्यर्ि आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा 
रू. ५० लाख बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा सो रकम भने खचि हनु सकेन। 
 

१०.६.३ मातजृशश ुमर्हला तथा बाल अस्िताल 
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ि २०७४/७५ मा मातजृशश ुमर्हला तथा बाल अस्िताल र्नमािणका लार्ग बजेटको 
ब्र्वस्था गरेको र्थर्ो। उक्त अस्िताल र्नमािणका लार्ग सो आर्थिक वर्िमा जग्गा प्राप्त गनि नसर्कएकोले 
र्वर्नर्ोजजत बजेट खचि हनु सकेन। हाल िोखरा महानगरिार्लका वडा नम्बर १६ मा रहेको मातजृशश ुर्मतेरी 
अस्िताललाई सरु्विासम्िन्न मातजृशश ुतथा बाल अस्ितालको स्तरवृर्द्धसर्हत सञ्चालन गने गरी आर्थिक वर्ि 
२०७६/७७ मा अस्िताल भवन र्नमािणको लार्ग रकम र्वर्नर्ोजन गररएको र्थर्ो। आर्थिक वर्ि २०७८/७९ 
मा र्स अस्ितालको लार्ग रू. ८ करोड ३५ लाख ६८ हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा रू. ६ करोड ७७ लाख 
९४ हजार खचि भएको छ।  

 
१०.७ जशक्षा 
१०.७.१ गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर्  

प्रदेश सरकार स्थािनासाँगै समदृ्ध राि र्नमािण गनि जीवनोिर्ोगी मूल्र्, मान्त्र्तामा आिाररत रार्िर् तथा अन्त्तरािर्िर् 
प्रर्तष्ििाि गनि सक्षम र नतेतृ्त्वदार्ी जनशजक्त तर्ार गनि गणुस्तरीर् जशक्षा प्रदान गने उद्देश्र्ले गण्डकी 
र्वश्वर्वद्यालर्को स्थािना गने िोर्णा गररए बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा र्वश्वर्वद्यालर् स्थािना गररएको 
हो। र्वश्वर्वद्यालर्का भवन लगार्तका िूवाििार र्नमािण कार्ि जारी रहेको छ। हाल र्स र्वश्वर्वद्यालर् अन्त्तगित 
BIT, BSM, BPharma, BBA र BALLB कार्िक्रम सञ्चालनमा रहेको र १५० जना र्वद्याथी अध्र्र्नरत 
छन।् आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा सो र्वश्वर्वद्यालर्को लार्ग प्रदेश सरकारबाट अनदुान स्वरुि रू. १९ करोड 
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बजेट र्वर्नर्ोजन गरेकोमा रु. १६ करोड ६५ लाख २२ हजार हस्तान्त्तरण भएको छ। र्वश्वर्वद्यालर्बाट 
भएका मखु्र्मखु्र् कार्िहरू र्नम्नानसुार छन।् 

क. BSM/BBA/BALLB/BIT/B.Pharm कार्िक्रम सञ्चालनमा आएको, 
ख. िोखरा महानगरिार्लका वडा नं. ३२ ज्ञाकुञ्जमा 7 करोड लागतमा र्प्रफ्र्ावको भवनहरू बनाउन ठेक्का 

व्र्वस्थािन भै काम सम्िन्न हनुे चरणमा रहेको, 
ग. गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर् आर्वष् कार तथा अन्त्वरे्ण केन्त्रको लार्ग आवश्र्क मेर्सनरी सामानहरूको खररद 

कार्िका लार्ग रार्िर् आर्वष् कार केन्त्रको समन्त्वर् र सहर्ोगमा ठेक्का व्र्वस्थािन भै आिूर्तिकताि मोर्बलाइज 
भएको, 

ि. स्थानीर्स्तरमा गैरकाननुी रुिमा उत्िादन हनु ेकोदोको रक्सीलाई काननुी दार्रामा ल्र्ाइ त्र्सको संरचना, 
उत्िादन तथा आर्थिक उिाजिनको लार्ग बजारीकरणको लार्ग अनसुन्त्िान कार्ि भैरहेको, 

ङ. कूलिर्तको कार्ािलर्, उिकूलिर्तको कार्ािलर्, मखु्र् प्रशासकीर् भवन लगार्त कक्षा कोठा, छारावास, 

िसु्तकालर्, क्र्ाफ्टेररर्ा, सडक, बगैचा लगार्तका भौर्तक संरचना र्नमािण गनि University Master Plan 

िरामशिदाता छनौट भै काम अगार्ड बर्ढ कार्ि सम्िन्न चरणमा रहेको,  

च. भौर्तक संरचना र्नमािण तथा शैजक्षक र्क्रर्ाकलाि सञ्चालन आर्ोजनाको वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनको 
लार्ग िरामशिदाता छनौट भै काम अगार्ड बढेको, 

छ. गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर्द्वारा Higher Education in Nepal: Priorities and Strategies र्बर्र्मा एक 
अन्त्तरार्ि सेर्मनार सम्िन्न भएको, 

ज. र्वश्वर्वद्यालर्को दश वरे् रणनीर्तक र्ोजना तर्ार भैसकेको, 
झ. र्वश्वर्वद्यालर्ले के कस्तो र्बर्र्मा िठािाठन गराउन उिर्कु्त हनु्त्छ भर्न Need Assessment गने कार्ि 

सम्िन्न भैसकेको, 
ञ. गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर्को अनसुन्त्िान, अन्त्वेर्ण तथा आर्वश्कार केन्त्रको भौर्तक संरचना र्नमािण कार्ि 

सम्िन्न भै सकेको, 
ट. र्वर्भन्न िाठ्यक्रम र्नमािण (जशक्षण अस्िताल तफि  MBBS तथा कानून तफि  BALLB र Agriculture 

Livestock िाठ्यक्रम तर्ार समेत) कार्ि सम्िन्न भएको,  

ठ. गण्डकी र्वश्वर्वद्यालर्को िसु्तकालर्को लार्ग िसु्तकहरू खररद गनि कार्ि सम्िन्न भएको। 
 

 
१०.७.२ गण्डकी प्रार्वर्िक जशक्षा तथा व्र्ावसार्र्क तार्लम प्रर्तष्ठान 

गण्डकी प्रदेशमा प्रार्वर्िक जशक्षा तथा व्र्ावसार्र्क तार्लमको स्तर र्निािरण तथा प्रमाजणकरण गनि तथा मध्र्म 
स्तरको गणुस्तरीर् जनशजक्त उत्िादन गनि प्रर्तष्ठान ऐन २०७७ वमोजजम गण्डकी प्रदेश प्रार्वर्िक जशक्षा तथा 
व्र्वसार्र्क तार्लम प्रर्तष्ठानको स्थािना गररएको हो। प्रर्तष्ठानको लार्ग स्र्ाङ्खग्जा जजल्लाको फेददखोला 
गाउाँिार्लकाको गिुिममा १६० रोिनी जग्गा प्रार्प्त गररएको छ। प्रर्तष् ठानको समग्र भौर्तक संरचना र्नमािणका 
लार्ग अन्त्तरािजष् ट्रर् संि संस्था तथा दात ृर्नकार्हरूको मािदण्ड अनसुारको र्ड.र्ि.आर र्नमािणको लार्ग सम्झौता 
सम्िन्त् न भएको छ। त्र्सैगरी गण्डकी प्रार्वर्िक जशक्षा तथा व्र्ावसार्र्क तार्लम प्रर्तष्ठान र्नर्मावली, २०७८ 
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र गण्डकी प्रार्वर्िक जशक्षा तथा व्र्ावसार्र्क तार्लम प्रर्तष्ठान आर्थिक प्रशासन र्नर्मावली, २०७८ को मसौदा 
तर्ार भई अथि मन्त्रालर्बाट सहमर्त प्राप् त भई काननु मन्त्रालर्मा सहमर्तको लार्ग िठाईएको छ। र्स 
आर्थिक वर्िमा ३ र्वर्र्को छोटो अवर्िको तार्लम सम्िन्त् न भएको र छोटो अवर्िको २ वटा र लामो अवर्िको 
१ वटा र्वर्र्को िाठ्यक्रम तर्ार भएको छ। 
 

१०.८ िर्िटन 

१०.८.१ िर्िटन गन्त्तव्र् 

प्रदेश सरकार गठन भए िश्चात िोर्णा भएका ११० प्रमखु िर्िटकीर् गन्त्तव्र्को प्रचारप्रसारका लार्ग मन्त्रालर्ले 
नेिाली र अङ्खग्रजेी भार्ामा सजचर िजुस्तका प्रकाशन गरेको छ। सबैभन्त्दा बढी समावेशी, सेवामूलक र 
रोजगारमूलक के्षरको रूिमा रहेको िर्िटन के्षर गण्डकी प्रदेशको अथितन्त्रको प्रमखु आिार स्तम्भ हो। प्रदेश 
सरकारले िोर्णा गरेका प्रमखु िर्िटकीर् गन्त्तव्र्हरूमा िूवाििार र्वकास र र्वर्वर्िकरण तथा नर्ााँ िर्िटकीर् 
स्थल र उिजहरूको िर्हचान, र्वकास तथा िर्िटकीर् िूवाििारहरूको र्वकास गरी सन ्२०२२ सम्म २० लाख 
िर्िटक र्भत्र्र्ाउने लक्ष्र्लाई िूरा गदै िर्िटन प्रवििनको माध्र्मबाट रोजगारीका अवसरमा वरृ्द्ध गरी गररबी 
न्त्रू्नीकरण गने र जनताको जीवनस्तरमा सिुार गने लक्ष्र् प्रदेश सरकारले राखेको छ। र्स आर्थिक वर्िमा 
गण्डकी प्रदेशका ११ जजल्लामा १/१ वटा िर्िटकीर् गन्त्तव्र्हरूको अविारणािर र गरुुर्ोजना नक्सासर्हत 
र्डर्िआर तर्ार गररएको छ। उक्त र्डर्िआर अनसुार र्ी गन्त्तव्र्हरूको िूवाििार र्वकासको लार्ग रु. १ अबि 
३४ करोड ५० लाख लागत लाग्ने देजखएको छ। 
 

१०.८.२ िरबास र्वस्तार र सदुृढीकरण आर्ोजना (होमस्टे) 

आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा प्रदेशभर ३०० वटा सामदुार्र्क होमस्टे र्नमािणका लार्ग रू. ३० करोड र्वर्नर्ोजन 
गरी ११ जजल्लाका २७४ वटा होमस्टेहरूलाई िुाँजजगत अनदुान ददइएको र्थर्ो भन ेआर्थिक वर्ि २०७६/७७ 
मा समते सो कार्िक्रमलाई र्नरन्त्तरता ददाँदै रू.२५ करोड बजेटको व्र्वस्था भएकोमा होमस्टे छनौट हनुासाथ 
कोरोना महामारीका कारण कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न हनु सकेन। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा होमस्टेहरूको 
िूवाििार र्नमािणका लार्ग रू.१३ करोड ९६ लाख र्वर्नर्ोजन भएकोमा १३६ वटा होमस्टेहरूमा िूवाििारको 
र्नमािण सम्िन्न भएको छ। होमस्टे क्षमता अर्भवृर्द्ध र सशजक्तकरणका लार्ग रू. ५५ लाख र्वर्नर्ोजन भएकोमा 
तार्लम, प्रर्वर्ि हस्तान्त्तरण तथा सशजक्तकरण कार्िक्रम कोर्भडका कारणले सञ्चालन हनु सकेन। र्स आर्थिक 
वर्ि २०७८/७९ मा ५० वटा होमस्टेका र्वर्भन्न िररर्ोजनाका लार्ग रु. ५ करोड र्वर्नर्ोजन भएकवमा रु. ३ 
करोड ७८ लाख १३ हजार खचि भएको छ।  
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१०.८.३ िचभैर्ा जलुोजजकल िाकि  
िोखरा महानगरिार्लका वडा नं. ३१ को िचभैर्ामा प्रदेश जलुोजजकल िाकि  स्थािना गरी वन्त्र्जन्त्तकुो उद्दार, 
व्र्वस्थािन र िरस्थानीर् संरक्षण (Ex-situ Conservation) माफि त जैर्वक र्वर्विताको ददगो संरक्षण सम्बन्त्िी 
कार्ि गनिका लार्ग आर्थिक वर्ि २०७५/७६ देजख सरुु गररएको हो। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा िचभैर्ा 
प्राणी उद्यान र्वकास तथा वन्त्र्जन्त्त ुउद्दार केन्त्र संचालनका लार्ग रू. १ करोड ५० लाख र्वर्नर्ोजन भएकोमा 
जचतवुाको खोर स्तरोन्नती १(एक), सजीकल भवन र्नमािण १(एक), चौतारी सौन्त्दर्ीकरण २(दइु), िदमागि र्नमािण 
र्नमािण १००० र्मटर १(एक) लगार्तका िूवाििार र्नमािण गररएको छ। त्र्सैगरी Portable खोर र्नमािण गने 
कार्ि र जलुोजजकल िाकि मा मौज्दात रहेका वन्त्र्जन्त्तहुरूलाई खाना र स्वास््र् एवं सरुक्षाका कार्िहरू सम्िन्न 
गररएको छ। आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा र्स कार्िक्रमको लार्ग रु. १ करोड ७० लाख र्वर्नर्ोजन भएकोमा 
रु. १ करोड ६६ लाख २१ हजार खचि भएको छ।  

 

१०.८.४ ताल संरक्षण तथा र्वकास प्रार्िकरण 

गण्डकी प्रदेशर्भर रहेका तालतलैर्ा, कुण्ड र िोखरीको संरक्षण, व्र्वस्थािन र उिर्ोग माफि त रोजगारी र्सजिना 
र गररबी न्त्रू्नीकरण गरी प्रदेशको सम्मरृ्द्धमा सहर्ोग िरु ्र्ाउन प्रदेश सरकारले ताल संरक्षण तथा र्वकास 
प्रार्िकरणको स्थािना गरेको छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा प्रार्िकरणका लार्ग रू. २ करोड ९६ लाख 
र्वर्नर्ोजन भएकोमा रू. २ करोड १६ लाख खचि भई १३ वटा ताल तथा िोखरीहरूको संरक्षण सम्भार 
गररएको छ। त्र्सैगरी फेवातालमा ८ सर् र्मटर फुटट्रर्ाक र्नमािण तथा सौन्त्दर्िकरण गररएको छ। गण्डकी 
प्रदेशका सवै ताल तथा र्हमतालहरूलाई भौगोर्लक सूचना प्रणाली ररमोट सेजन्त्सडद्धारा र्डजजटाइज र र्फल्ड 
प्रमाजणकरण गने कार्ि आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा नै सम्िन्न गररएको छ। र्स आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा 
प्रदेशर्भरका तालहरूको संरक्षण लगार्त प्रार्िकरणका र्वर्भन्न कार्िक्रमको लार्ग रु. २ करोड ५५ लाख ८३ 
हजार र्वर्नर्ोजन गररएकोमा रु. १ करोड ४४ लाख ४१ हजार खचि भएको छ। 
 

१०.९ कृर्र् तथा िशिुन्त्छी 
७.९.१ कृर्र्, िशिुन्त्छी तथा मत्स्र् नमनुा (मोडल) फामि कार्िक्रम 

कृर्र् तथा िशिंुक्षी के्षरमा लगानी र उन्नत प्रर्वर्िको प्रर्ोग गरी उत्िादन वृर्द्ध, रोजगारी र्सजिना गने, कृर्कहरूमा 
व्र्ावसार्र्कता र उद्यमशीलताको प्रबद्धिन गने उद्देश्र्ले आर्थिक वर्ि २०७५/७६ देजख कृर्र्, िशिुन्त्छी तथा 
मत्स्र् नमनुा (मोडल) फामि कार्िक्रम सरुु भएको हो। आर्थिक वर्ि 2080/81 सम्म कृर्र् तथा िशिुन्त्छी 
व्र्वसार्साँग सम्बजन्त्ित 5570 वटा फामि स्थािना तथा र्वस्तारको लार्ग सहर्ोग गने लक्ष्र् राजखएकोमा 
आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को अन्त्त्र्सम्म १४०९ वटा फामि स्थािना तथा र्वस्तारको लार्ग सहर्ोग गररसर्कएको 
छ। र्द्यिी आर्थिक वर्ि २०७७/७८ देजख कृर्र्, िशिुन्त्छी तथा मत्स्र् नमनुा (मोडल) फामि कार्िक्रमलाई 
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प्रर्तस्थािन गरी साना व्र्ावसार्र्क कृर्र् तथा िशिुन्त्छी फामि र्वस्तार कार्िक्रम सरुु गररएको छ। र्स कार्िक्रम 
कार्ािन्त्वर्नका र्स आर्थिक वर्िमा रु. ६ करोड ७५ लाख ५० हजार र्वर्नर्ोजन भएकोमा रु. ६ करोड २७ लाख 
६४ हजार खचि भएको छ। र्स कार्िक्रममाफि त ३८८ वटा नर्ााँ खोर/गोठ र्नमािण गररएको तथा १७७ वटा खोर/गोठको 
सिुारमा सहर्ोग गररएको छ जसबाट 5४६ जना कृर्कहरू लाभाजन्त्वत भएका छन।्  
 

१०.९.२ मखु्र्मन्त्री जलवार्मैुरी नमनुा कृर्र् गाउाँ स्थािना कार्िक्रम 

जलवार् ुमैरी कृर्र् प्रर्वर्िको प्रर्ोग गरी उत्िादन तथा उत्िादकत्व वृर्द्ध गने तथा कृर्र् के्षरको व्र्वसार्र्करण 
गरी रोजगारी र्सजिना गने मखु्र् उद्देश्र्ले आर्थिक वर्ि २०७५/७६ बाट र्ो कार्िक्रम सरुु गररएको हो। 
आर्थिक वर्ि 2076/77 को अन्त्त्र्सम्ममा ६९ वटा गाउाँहरूमा सञ्चार्लत र्स कार्िक्रम आर्थिक वर्ि 
२०७७/७८ बाट 85 वटै स्थानीर् तहमा कार्िक्रम र्वस्तार भएको छ। हाल ८५ वटा स्थानीर् तहका ८६ 
वटा गााँउमा सञ्चार्लत र्स कार्िक्रममाफि त स्थार्ी प्लाजस्टक िर र वााँसको प्लार्िक िर गरी जम्मा 419 
प्लार्िक िर र्नमािण भएको, 139 वटा र्मर्नर्टलर, 140 वटा र्डजजटल तराज,ु २४२ वटा िानी ट्याङ्की, ६६६ 
र्मटर अर्सना छेक्ने हेल नटे, २५ वटा मौरीको िार र्वतरण गररएको, र्सै गरी 173 वटा वाख्राको खोर, ७ 
वटा बंगरुको खोर, २९ वटा कुखरुाको खोर र्नमािण भएको साथै १४३ वटा गोठमा भकारो सिुार गररएको, 
29 हेक्टरमा स्र्ाउ, २ हेक्टरमा केरा, ३ हेक्टरमा ओखर, 4.5 हेक्टरमा सनु्त्तलाजात फलफूल, ४.७५ हेक्टरमा 
जचर्ा खेती र्वस्तार भएको छ। र्स कार्िक्रमबाट ६३५३ जना कृर्कहरू लाभाजन्त्वत भएका छन।् र्स 
कार्िक्रमको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७८/७९ र्वर्नर्ोजजत रू. १० करोड बजेट मध्र् े९ करोड ५ लाख ३८ 
हजार बजेट खचि भएको छ। 

 

१०.९.३ चक्लाबन्त्दी प्रवद्धिन कार्िक्रम 

खजण्डत र छररएर रहेका जग्गाहरूलाई एकीकृत गरी कृर्र्मा र्ाजन्त्रकीकरण र आिरु्नक प्रर्वर्िको प्रर्ोग गरी 
उत्िादन लागत िटाउने र कृर्र् क्षेरको उत्िादन तथा उत्िादकत्व वृर्द्ध गने मखु्र् उद्देश्र्ले जग्गा चक्लाबन्त्दी 
कार्िक्रम सरुु गररएको छ। आर्थिक वर्ि 2080/81 सम्म ४१२८६ रोिनी जग्गा चक्लाबन्त्दी गररसक्ने लक्ष्र् 
राजखएकोमा आर्थिक वर्ि २०७७/७८ सम्म ६ वटा जजल्लाका १७ स्थानमा गरी कूल ३५७९ रोिनी जग्गा 
चक्लाबन्त्दी गररएको र्थर्ो। र्स आर्थिक वर्िमा मसु्ताङ, बाग्लङु, तनहुाँ र गोरखा गरी ४ जजल्लामा 7 वटा 
समूह माफि त थि 1034 रोिनी जर्मन चक्लाबन्त्दी गररएको छ। र्स आर्थिक वर्िमा र्वर्नर्ोजजत बजेट रु. ३ 
करोड मध्र्े रु. २ करोड ५० लाख ६० हजार रकम खचि भएको छ। 
 

१०.९.४ स्र्ाउ र्वशेर् कार्िक्रम 

स्र्ाउ बालीको उत्िादन तथा उत्िादकत्व वरृ्द्ध गरी प्रदेशलाई स्र्ाउमा आत्मर्नभिर बनाउने मखु्र् उद्देश्र्ले 
आर्थिक वर्ि २०७६/७७ बाट आर्थिक वर्ि 2081/82 सम्मका लार्ग र्स स्र्ाउ र्वशेर् कार्िक्रम सरुु गररएको 
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छ। आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को अन्त्तसम्म र्स कार्िक्रम अन्त्तगित मनाङ्ग, मसु्ताङ्ग र उत्तरी गोखािका ११ 
वटा व्र्वसार्र्क कृर्र् फमिहरूलाई उच्च िनत्व प्रर्वर्िमा आिाररत ४१,१३० र्वरुवा र्वतरण गरी १३.७१ 
हेक्टर क्षेर र्वस्तार भएको छ। चाल ुआर्थिक वर्िमा स्र्ाउ र्वशरे् तथा जशतोष्ण फलफूल र्वकास आर्ोजना 
माफि त 68,110 उच्च िनत्व प्रर्वर्िमा आिाररत स्र्ाउका र्बरुवा आर्ात गरी मसु्ताङ, मनाङ, बाग्लङुम गोरखा, 
म्र्ाग्दी र लमजङु गरी ६ वटा जजल्लाका 6१ जना कृर्कहरूलाई र्वतरण गररएको छ। जसबाट थि कररब 
455 रोिनी क्षेरफलमा नर्ााँ स्र्ाउ बगैँचा स्थािना भएको छ। स्र्ाउ र्वशरे् आर्ोजना र जशतोष्ण फलफूल 
र्वकास आर्ोजनाका लार्ग र्वर्नर्ोजजत कुल बजेट रू. १२ करोड ४३ लाख मध्र् ेरू. ८ करोड ४५ लाख 
२५ हजार रकम खचि भएको छ। 
 
  

१०.१० उद्योग 

७.१०.१ एक स्थानीर् तह एक औद्योर्गक ग्राम 
प्रदेशलाई औद्योर्गकीकरणतफि  उन्त्मखु गराई औद्योर्गक र्वकास गनि प्रदेशका ८५ वटै स्थानीर् तहमा उद्योगग्राम 
स्थािना गरी र्नजज, स्वदेशी तथा र्वदेशी लगानी आकर्र्ित गनि औद्योर्गक िूवाििारको र्नमािण गदै लि,ु िरेल,ु तथा 
साना उद्योगहरूको माध्र्मबाट गररबी न्त्रू्र्नकरण गरी प्रदेश अथितन्त्रलाई सबल बनाउन आवश्र्क देखी गण्डकी 
प्रदेश सरकारले एक स्थानीर् तह एक उद्योग ग्राम स्थािना र सञ्चालन गने लक्ष्र् राखेको छ।  

प्रदेशमा उद्योग ग्राम स्थािना गनि सम्भाव्र्ता अध्र्र्न भई सम्भाव्र् देजखएका ५१ स्थानीर् तह मध्र्े नेिाल 
सरकारले र्स प्रदेशका २४ वटा स्थानीर् तहमा उद्योग ग्राम िोर्णा गररसकेको छ। उद्योग ग्राम िोर्णा 
भएका मध्र्े जग्गा प्रार्प्त भई र्डर्िआर बनेका र कार्ि प्रारम्भ भएका १० वटा उद्योग ग्रामको लार्ग आर्थिक 
वर्ि २०७८/७९ मा १५ लाखका दरले बजेट उिलब्ि गराउन रु. १ करोड ५० लाख र्वर्नर्ोजन भएको 
र्थर्ो। र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े मनाङको चामे गाउाँिार्लका र स्र्ाङ्खजाको वार्लङ नगरिार्लकाले मारै रकम 
खचि गनि सकेका छन।् तसथि, र्स आर्थिक वर्िमा र्वर्नर्ोजजत रकम मध्र्े रु. ३० लाख मारै खचि भएको 
छ।  
 

१०.१०.२ प्रदेश औद्योर्गक क्षरे 
प्रदेशलाई औद्योर्गकीकरणतफि  उन्त्मखु गराई औद्योर्गक र्वकासका लार्ग औद्योर्गक क्षेर स्थािना गनि प्रदेश 
सरकारले िोखरा ३३ जस्थत भोटेिोखरी (िुाँर्डटार) मा र नवलिरुको लोकाहा खोलामा प्रदेश औद्योर्गक क्षरे 
स्थािना र सञ्चालन गनि िहल गरररहेको छ। 

प्रदेशको रुिान्त्तरणकारी आर्ोजनाको रूिमा रहेको िोखरा ३३ जस्थत औद्योर्गक क्षेर स्थािनाका लार्ग 
भोटेिोखरीजस्थत ३,२०० रोिनी जग्गामा प्रदेश औद्योर्गक क्षेर स्थािना तथा सञ्चालनका लार्ग नािी र सभेको 
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कार्ि अगार्ड बर्ढरहेको छ। आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा रू. 1 करोड बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा जग्गा 
संरक्षण लगार्तको कार्िको लार्ग रु. १३ लाख खचि भएको छ। लोकाहाखोलामा १४१ र्बिा ७ कट्टा ६ िरु 
जग्गा नािजााँच भई नक्सा तर्ार भैसकेको छ। िुाँर्डटारको जग्गा मध्र्े शकु्लागण्डकी नगरिार्लका वडा नं. ९ 
मा १४३१ रोिनी १० आना जग्गा नािजााँच भई नक्सा तर्ार भएको छ भने कास्कीतफि  िोखरा नगरिार्लका 
वडा नं. ३३ मा जग्गा नािजााँचको कार्ि जारी रहेको छ। 
 

१०.११ खेलकुद 

१०.११.१ अन्त्तरािर्िर्स्तरको र्क्रकेट मैदान र्नमािण 

अन्त्तरािर्िर्स्तरको र्क्रकेट मैदान र्नमािण गनि िोखरा महानगरिार्लका वडा नं. ३३, िशिुर्तिाटमा नेिाल 
सरकारबाट जग्गा प्राप्त गरी मैदानको र्वस्ततृ िररर्ोजना प्रर्तवदेन तर्ार गररएको छ। साथै जग्गा संरक्षणको 
लार्ग तटबन्त्ि र्नमािणको लागत अनमुान सर्हतको र्डर्िआर तर्ार भएको छ। र्द्यर्ि स्थानको उिर्कु्तता 
लगार्तको कारण आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा बजेट र्वर्नर्ोजन हनु सकेन। 

१०.११.२ प्रदेश खेलकुद िररर्द् र बहउुद्दशे्र्ीर् रंगशाला स्थािना 
प्रदेश सरकारको स्थािनासाँगै प्रदेशमा खेलकुदको र्वकास र र्वस्तार गने नीर्त अनरुूि आर्थिक वर्ि २०७४/७५ 
मा सम्भाव्र्ता अध्र्र्नको लार्ग बजेट व्र्वस्था गररएको र्थर्ो। सम्भाव्र्ता अध्र्र्न साँगसाँगै िररर्द् स्थिनाका 
लार्ग कानूनी संरचना आवश्र्क िने भएकाले गण्डकी प्रदेशमा खेलकुदको सञ्चालन तथा व्र्वस्थािन गने 
सम्बन्त्िी ऐन िाररत भई प्रमाणीकरण भईसकेको छ। २०७७ फागनु 9 गतेको प्रदेश मजन्त्रिररर्द्को बैठकबाट 
र्वर्भन्न १२ जना िदार्िकारीहरूको मनोनर्नसाँगै प्रदेश खेलकुद िररर्द्, गण्डकीको स्थािना भएको। २०७७ 
चैत १ मा प्रदेश सरकारबाट सदस्र् सजचवको र्नर्जुक्त भइि िररर्द् सञ्चालनमा आएको छ भने जजल्लाहरूमा िर्न 
प्रदेश खेलकुद िररर्द्का िदार्िकारी मनोनर्न भई कार्ि सञ्चालन भएको छ। िोखरा रङ्गशाला िररसरमा प्रदेश 
खेलकुद िररर्द्को एक तले प्रशासर्नक भवन र्नमािण कार्ि सम्िन्न भएको छ। आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा 
प्रदेश खेलकुद िररर्द्को लार्ग रु. ९ करोड ६६ लाख १२ हजार र्वर्नर्ोजन भएकोमा रु. ४ करोड ५० 
लाख खचि भएको छ। 
 

१०.११.३ एक स्थानीर् तह एक खेल मैदान 
प्रदेश सरकार स्थािनासाँगै प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहको समन्त्वर्मा प्रत्र्ेक गाउाँिार्लकामा एक खेलमैदान र 
नगरिार्लकामा एक रङ्गशाला र्नमािण गने नीर्त बमोजजम आर्थिक वर्ि २०७६/७७ को वार्र्िक बजेटमा रू. ५ 
करोड ९० लाख र्वर्नर्ोजन भएको र्थर्ो। उक्त कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न गनि स्थानीर् तहबाट प्रस्ताव माग 
गररएकोमा २५ वटा गाउाँिार्लका र १४ वटा नगरिार्लकाबाट प्रस्ताव िेस भएको र्थर्ो। प्राप्त प्रस्तावहरू 
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मूल्र्ाङ्कन गरी २२ वटा गाउाँिार्लकालाइि खेल मैदान र्नमािण गनि रू. २० लाखका दरले रू. ४ करोड ४० 
लाख अनदुान उिलव्ि गराइएको र्थर्ो। त्र्सैगरी ५ वटा नगरिार्लकालाई रङ्गशाला र्नमािण र स्तरोन्नतीका 
लार्ग रू. ३० लाखका दरले रू.१ करोड ५० लाख अनदुान ददइएको र्थर्ो। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा 
िर्न र्स कार्िक्रमलाई र्नरन्त्तरता ददंदै रू. ७ करोड ३० लाख बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा २३ वटा 
गाउाँिार्लकामा खेलमैदान र ९ वटा नगरिार्लकामा रङ्गशाला गरी ३२ वटा खेलकुद िूवाििारको लार्ग सो रकम 
अनदुान सहर्ोग प्रदान गररएको र्थर्ो। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ सम्म एक स्थानीर् तह एक खेल मैदानको 
नीर्त अनरुूि ५६ वटा गाउाँिार्लकामा खेलमैदान र २० वटा नगरिार्लकामा रङ्गशाला र्नमािणको लार्ग अनदुान 
उिलब्ि गराइएकोमा आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा भने एक स्थानीर् तह एक खेल मैदान कार्िक्रमको नामबाट 
कार्िक्रम सञ्चालन नभई छुट्टाछुटै्ट रुिमा खेलमैदानहरूको र्नमािण एवं स्तरोन्नर्तका लार्ग रु. २ करोड बजेट 
र्वर्नर्ोजन गररएकोमा ११ वटा जजल्लाका ३२ वटा खेलमैदानहरू र्नमािण एवं स्तरोन्नर्तका लार्ग रु. १ करोड 
७७ लाख ३५ हजार खचि भएको छ।  
 

१०.१२ अन्त्र् 

१०.१२.१ स्थानीर् तहमा प्रशासर्नक भवन र्नमािण कार्िक्रम 

प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहको लागत साझेदारीमा आर्थिक वर्ि 2076/77 देजख स्थानीर् तहको आफ्नो 
स्वार्मत्वमा जग्गा भएका स्थानीर् तहमा प्रशासर्नक भवन र्नमािण कार्िक्रम सरुु गररएको र्थर्ो। र्स कार्िक्रमका 
लार्ग आर्थिक वर्ि 2076/77 मा रू. 50 करोड बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा २७ वटा स्थानीर् तहका लार्ग 
१७ करोड ५० लाख रुिैर्ााँ हस्तान्त्तरण भएको र्थर्ो। आर्थिक वर्ि 2077/78 मा समेत र्स कार्िक्रमलाई 
र्नरन्त्तरता दददै रू. 55 करोड बजेट र्वर्नर्ोजन गररएकोमा बजेट माग तथा प्रगर्तका आिारमा १२ वटा 
स्थानीर् तहहरूलाई रू. ६ करोड ९० लाख ७२ हजार उिलब्ि गराइएको र्थर्ो। आर्थिक वर्ि २०७८/७९ 
को बजेट वक्तव्र्को बुाँदा नं ११ मा स्थानीर् तहका प्रशासर्नक भवन र्नमािण साझेदारी कार्िक्रम अन्त्तगित 
र्नमािणार्िन प्रशासर्नक भवन िूरा गनि आवश्र्क रकम र्वर्नर्ोजन गने उल्लेख भएबमोजजम कूल रू. २५ 
करोड र्वर्नर्ोजन गररएकोमा बजेट माग तथा प्रगर्तका आिारमा र्स आर्थिक वर्िमा ११ वटा स्थानीर् 
तहहरूलाई रू. ६ करोड २४ लाख ३४ हजार उिलब्ि गराइएको छ।  
 

१०.१२.२ प्रदेश बसिाकि  
प्रदेश सरकार स्थािनासाँगै लामे आहालमा प्रदेश बसिाकि  र्नमािण गनि िूवि सम्भाव्र्ता अध्र्र्नको लार्ग आर्थिक 
वर्ि २०७४/७५ मा रू. ५ लाख र्वर्नर्ोजन गररएको र्थर्ो। सो कार्िको लार्ग जग्गा प्रार्प्त र लगानीको 
मोडार्लटीका सम्बन्त्िमा िोखरा महानगरिार्लकासाँग समझदारी र साझेदारी गरेर जाने प्रर्ास स्वरूि प्रारजम्भक 
छलफल शरुु गररएको छ। त्र्हााँ रहेको २३६ रोिनी जग्गा मध्र्े ६४ रोिनी व्र्जक्तगत (लाल िजुाि रहेको) 
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जग्गा, ६४ रोिनी सेतो िजुाि भएको जग्गा र बााँकी ९२ रोिनी जर्त साविजर्नक जग्गा रहेको देजखन्त्छ। TBFB 
को सहर्ोगमा िोखरा महानगरिार्लकाले एउटा DPR बनाएको छ, जस अनसुार त्र्हााँ ४०० वटा बस िार्किं ङ 
गनि सर्कन ेर लागत रकम कररब डेढ अबि लाग्न ेदेजखएको छ। जग्गा प्रार्प्त लगार्तका कारण कार्ािन्त्वर्नमा 
जान सकेको छैन। 
 

१०.१२.३ बहसुााँस्कृर्तक ग्राम स्थािना 
प्रदेश सरकारको स्थािनासाँगै र्स प्रदेशका र्वर्भन्न जातजार्त भार्ा संस्कृर्तको संरक्षण र र्वकासको नीर्त अनरुूि 
बहिुर्हचानर्कु्त संस्कृर्तको संरक्षण र सम्वद्धिन गदै स्थानीर् तह र समदुार्साँगको साझेदारी एवम ्सहकार्िमा 
बहसुााँस्कृर्तक ग्राम र्नमािण गने िोर्णा गररएको र्थर्ो।  

बहसुााँस्कृर्तक ग्राम र्नमािणको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा रू. १ करोड र्वर्नर्ोजन भएको र्थर्ो। 
बहसुााँस्कृर्तक ग्राम स्थािनाका लार्ग संभाव्र्ता अध्र्र्न सम्िन्न भै प्राप्त प्रर्तवेदनबाट र्सफाररस भएको कास्की 
जजल्ला, अन्निूणि गाउाँिार्लका, वडा नं २, िाउाँदरुकोटमा जग्गा प्रार्प्तको लार्ग प्रदेश सरकारबाट नेिाल सरकार 
समक्ष प्रस्ताव िेश भएको छ। आर्थिक वर्ि २०७७/७८ मा जग्गा प्रार्प्त तथा DPR तर्ारी कार्िक्रममा रू. 
५० लाख र्वर्नर्ोजन भएको र्थर्ो। प्रदेशर्भर बहसुााँस्कृर्तक ग्राम स्थािनाको लार्ग संम्भाव्र्ता अध्र्र्न भै 
प्रर्तवदेनबाट र्सफाररस भएको अन्निूणि गाउाँिार्लकाको जग्गा प्रार्प्तको लार्ग प्रदेश सरकारबाट नेिाल 
सरकारसमक्ष प्रस्ताव िेस भएको छ। आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा रु. २५ लाख र्वर्नर्ोजन भएकोमा खचि 
हनु सकेको छैन। 
 

१०.१२.४ प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठान 
भार्ा, सार्हत्र्, कला, सङ्गीत र संस्कृर्तको संरक्षण र र्वकासका लार्ग प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठान स्थािना गने नीर्त 
अनरुूि सो कार्िक्रमको लार्ग आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा रू. १ करोड र्वर्नर्ोजन भएको र्थर्ो। भार्ा, 
सार्हत्र्, कला, सङ्गीत र संस्कृर्तको संरक्षण र र्वकासका लार्ग प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठान स्थािना गने नीर्त अनरुूि 
सो कार्िक्रमको लार्ग र्स आर्थिक वर्िमा रू. १ करोड र्वर्नर्ोजन भएको र्थर्ो। गण्डकी प्रज्ञा प्रर्तष्ठान ऐन, 
२०७६ जारी भै प्रज्ञा प्रर्तष्ठान गठन भएर कार्ि आरम्भ समते गररसकेको छ। आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा 
प्रदेश प्रज्ञा प्रर्तष्ठानका लार्ग रु. ३ करोड ७३ लाख ७७ हजार र्वर्नर्ोजन भएकोमा रु. २ करोड २४ लाख 
५७ खचि भएको छ।  
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िररच्छेद - ११ 

समस्र्ा, चनुौती र सिुारका उिार् 
 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले बजेट तथा कार्िक्रम कार्ािन्त्वर्न र स्रोत िररचालन गदाि र्नम्न 
समस्र्ा र चनुौती महशसु गरी सिुारका प्रर्ास गरेको छ।  

११.1 बजेट कार्ािन्त्वर्न 

क. गण्डकी प्रदेशमा दरबन्त्दीको तलुनामा कम संख्र्ामा कमिचारी समार्ोजन भएको, सोमध्र्े िर्न प्रार्वर्िक 
कमिचारी न्त्रू्न रहेको र प्रदेश लोकसेवा आर्ोगले आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को अजन्त्तम चौमार्सकबाट 
मारै कमिचारी र्सफाररस गनि सरुु गरेको हुाँदा बजेट कार्ािन्त्वर्नमा प्रत्र्क्ष प्रभाव िरेको देजखन्त्छ। 
अर्हलेसम्म मौजदुा कमिचारी, नेिाल सरकारबाट कामकाजमा खटाइएका कमिचारी र स्थानीर् तहका 
प्रार्वर्िक कमिचारीसमेतको सहर्ोगमा कार्िसम्िादन भैरहेको छ। प्रदेश लोकसेवा आर्ोगबाट िदिूतीको 
लार्ग वार्र्िक कार्ितार्लकासमेत प्रकाजशत गररसकेको हुाँदा आगामी ददनमा समर्मै कमिचारीको िदिूर्ति 
भई बजेट कार्ािन्त्वर्नमा सिुार हनु ेअिेक्षा गररएको छ। 

ख. बजेट कार्ािन्त्वर्नको लार्ग आवश्र्क िूवितर्ारी (जग्गा प्रार्प्त, क्षर्तिूर्ति, रेखाङ्कन, र्बस्ततृ िररर्ोजना 
प्रर्तवदेन, सरोकारवालाको समन्त्वर्) र्वना बजेट र्वर्नर्ोजन हुाँदा अिेक्षाकृत रुिमा कार्ािन्त्वर्न कुशलता 
हार्सल हनु सकेको छैन। आर्ोजना बैंक कार्ािन्त्वर्नमा आउन नसकेको हुाँदा कार्ािन्त्वर्न र्ोग्र् 
आर्ोजना छनौटमा चनुौती रहेको छ। आगामी ददनमा आर्ोजना बैंकमा समावेश भएका आर्ोजनालाई 
मारै छनौट गने नीर्त अवलम्वन गनुििदिछ। 

ग. आर्ोजना सञ्चालन गनि ढुङ्गा, र्गटी, बालवुा जस्ता र्नमािण सामाग्रीको अभाव, आर्थिक वर्िको र्बचमा 
र्नमािण सामाग्रीमा भएको मूल्र्वरृ्द्धले र्नमािण व्र्वसार्ीबाट काम नै रोक्नेसम्मको अवस्था सजृना भई 
आर्ोजना सम्िन्न गनि र्ढलाई भएको छ। आर्ोजनाको लार्ग आवश्र्क र्नमािण सामाग्रीको माग र 
आिूर्ति बीचमा सन्त्तलुन कार्म गनि चनुौर्त देजखएको छ। आगामी ददनमा खररद प्रर्क्रर्ा सरुु हनु ु
अगावै र्नमािण सामाग्रीको आिूतीको मारा र स्रोत सरु्नजश्चत गनुििने देजखन्त्छ। 

ि. प्रशासर्नक र्नकार् र संरचनाको वृर्द्ध, मूल्र् वृर्द्धका कारण चाल ुखचिमा र्नरन्त्तर वृर्द्ध हुाँदा िुाँजजगत 
खचिमा चाि िरेको छ। प्रशासर्नक खचिलाई र्नर्न्त्रण गनि अनावश्र्क संगठन संरचना खारेजी, खचिको 
मािदण्डको िूणि िालना गरी र्वत्तीर् अनशुासन कार्म गनि चनुौर्त रहेको छ। आगामी ददनमा संगठन 
तथा व्र्वस्थािन सवेक्षण गरी प्रशासर्नक संरचनालाई चसु्त बनाउने र चाल ुखचिलाई औजचत्र्िूणि 
बनाउाँदै िुाँजजगत खचिसाँग सामञ्जस्र्ता कार्म गनुििदिछ। 

ङ. आर्ोजना प्रमखु र आर्ोजनाका Key Staff लाई आर्ोजना सम्िन्न नहुाँदै िटकिटक सरुवा गररंदा 
कार्िसम्िादन सम्झौता कार्ािन्त्वर्न र समर्मै आर्ोजना सम्िन्न गनि र्ढलाई भएको छ। आर्ोजनाको 
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कार्िसम्िादनलाई कमिचारीको वृजत्तर्वकाससाँग आवद्ध गनि नसक्दा उत्तरदार्र्त्वको संस्कृर्तको अभाव 
देजखन्त्छ। र्सबाट कार्िसम्िादन व्र्वस्थािनमा चनुौर्त देजखएको छ। आगामी ददनमा आर्ोजना प्रमखु 
र आर्ोजनाका Key Staff लाई कार्िसम्िादन सम्झौता बमोजजम काममा लगाउने र कार्िसम्िादनलाई 
कमिचारीको वजृत्तर्वकाससाँग आवद्ध गनुििदिछ। साथै आन्त्तररक र्नर्न्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी रुिमा 
कार्ािन्त्वर्नमा ल्र्ाउनिुदिछ। 

 

११.२ स्रोत िररचालन  

क. प्रदेश सरकारका संगठन संरचनाहरू व्र्वजस्थत भैनसकेका, केजन्त्रकृत प्रणालीबाट सञ्चार्लत संर्न्त्र प्रदेशमा 
हस्तान्त्तरण भैनसक्दा प्रदेशको अर्िकार के्षरर्भरका राजस्वहरू प्रदेश सजञ्चत कोर्मा जम्मा नहुाँदा प्रदेशको 
आन्त्तररक स्रोत प्रभार्वत भएको छ। तीनै तहका प्रशासर्नक संरचना तीनै तहका सरकारप्रर्त उत्तरदार्र् 
बनाउन ुचनुौर्त रहेको छ। प्रदेश सरकारको राजस्व अर्िकार क्षेर र्भरका र्वर्र्मा स्िि कानून तजुिमा 
गरी जनुसकैु तहको संर्न्त्रबाट संकर्लत राजस्व प्रदेश सजञ्चत कोर्मा जम्मा हनु ेव्र्वस्था र्मलाउनिुछि। 

ख. प्रदेश सरकारका र्नकार्हरू बजेट र्वर्नर्ोजन र खचिमा केजन्त्रत हुाँदा नर्वन स्रोतको िर्हचान, संकलन र 
व्र्वस्थािनमा िर्ािप्त ध्र्ान िगु्न सकेको छैन। राजस्व संकलन र र्नर्मनको लार्ग छुटै्ट संर्न्त्रको 
व्र्वस्था नहुाँदा प्रदेश सरकारको आन्त्तररक राजस्वमा अिेक्षाकृत वृर्द्ध हनु सकेको छैन। राजस्वको दार्रा 
वृर्द्ध गने, राजस्व संकलनलाई र्नर्मन गने र राजस्व संकलन गने कार्ािलर्मा कार्िरत जनशजक्तलाई 
प्रोत्साहन ददई उत्प्ररेरत गनुििछि। 

ग. राजस्व संकलन गने र्नकार्हरूमा साविजर्नक सेवा सदुृर्ढकरणका लार्ग िर्ािप्त बजटे र्वर्नर्ोजन हनु 
सकेको छैन। राजस्व र्तनि आउने सेवाग्राहीलाई आिारभतू सरु्विासमेत ददन नसक्दा साविजर्नक सेवा र 
राजस्वप्रर्त नकरात्मक प्रभाव िरेको छ। स्रोतको सीर्मतता र खचिको आवश्र्कतार्बचमा सन्त्तलुन नहुाँदा 
साविजर्नक सेवा प्रवाह गने कार्ािलर्का सेवाहरूलाई उजचत व्र्वस्थािन गनि नसक्न ुचनुौर्तको रुिमा 
रहेको छ। आगामी ददनमा राजस्वप्रर्त सविसािारणको सकरात्मक िारणा बनाउन, सहज रुिमा राजस्व 
संकलनको व्र्वस्था र्मलाउन र स्रोत िररचालनको अर्िकतम ् िररचालन गनि राजस्व संकलनलाई 
र्डजजटाइज गदै कार्ािलर्मा आउन े सेवाग्राहीलाई आिारभतू सरु्विा उिलब्ि गराउन िर्ािप्त बजेट 
र्वर्नर्ोजन गनुि आवश्र्क छ। 
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अनसुचुी-१ 
गण्डकी प्रदेश सरकारका र्वर्भन्न मन्त्रालर्/र्नकार्बाट आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को आर्थिक वर्िमा भएको खचिको सारंस 

(रू. हजारमा) 
र्नकार्/मन्त्रालर्को 

नाम 
र्ववरण 

चाल ु िुाँजजगत र्वत्तीर् 
व्र्वस्था 

कुल जम्मा 

प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश समार्नकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश समार्नकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

प्रदेश सभा 
व्र्वस्थार्िका 

सरुु र्वर्नर्ोजन 147784     147784 12428         12428   160212         160212 

थि/िट 7134     7134 19772         19772   26906         26906 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 154918     154918 32200         32200   187118         187118 

जम्मा खचि 106040     106040 25702         25702   131742         131742 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि% 71.75     71.75 206.80         206.80   82.23         82.23 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि% 68.45     68.45 79.82         79.82   70.41         70.41 

प्रदेश लोक सेवा 
आर्ोग 

सरुु र्वर्नर्ोजन 74227     74227 6000         6000   80227         80227 

थि/िट 42000     42000 9000         9000   51000         51000 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 116227     116227 15000         15000   131227         131227 

जम्मा खचि 94774     94774 13979         13979   108753         108753 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 127.68     127.68 232.99         232.99   135.56         135.56 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि% 81.54     81.54 93.20         93.20   82.87         82.87 

मखु्र् न्त्र्ार्ार्िवक्ता 
कार्ािलर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 13882     13882 1000         1000   14882         14882 

थि/िट 617     617               617         617 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 14499     14499 1000         1000   15499         15499 

जम्मा खचि 11266     11266 287         287   11553         11553 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 81.15     81.15 28.72         28.72   77.63         77.63 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि% 77.70     77.70 28.72         28.72   74.54         74.54 

मखु्र्मन्त्री तथा 
मजन्त्रिररर्द्को 

कार्ािलर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1670161 290700   1960861 203000   3000     206000   1873161   293700     2166861 

थि/िट -722839     -722839 28250         28250   -694589         -694589 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 947322 290700   1238022 231250   3000     234250   1178572   293700     1472272 

जम्मा खचि 500969 120762   621732 208436   2585     211021   709406   123347     832752 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 30.00 41.54   31.71 102.68   86.15     102.44   37.87   42.00     38.43 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि% 52.88 41.54   50.22 90.13   86.15     90.08   60.19   42.00     56.56 

अथि मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 160094     160094 13200         13200   173294         173294 

थि/िट 10500     10500 1830         1830   12330         12330 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 170594     170594 15030         15030   185624         185624 
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र्नकार्/मन्त्रालर्को 
नाम 

र्ववरण 
चाल ु िुाँजजगत र्वत्तीर् 

व्र्वस्था 
कुल जम्मा 

प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश समार्नकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश समार्नकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

जम्मा खचि 76370     76370 5520         5520   81890         81890 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 47.70     47.70 41.82         41.82   47.26         47.26 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि% 44.77     44.77 36.73         36.73   44.12         44.12 

िर्िटन, उद्योग, 

वाजणज्र् तथा 
आिूर्ति मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 188241     188241 262805         262805   451046         451046 

थि/िट 4734     4734 17880         17880   22614         22614 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 192975     192975 280685         280685   473660         473660 

जम्मा खचि 136559     136559 212965         212965   349524         349524 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 72.54     72.54 81.04         81.04   77.49         77.49 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि% 70.76     70.76 75.87         75.87   73.79         73.79 

भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, 
सहकारी तथा 
गररबी र्नवारण 

मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1404655 335100 124300 1864055 262545         262545   1667200   335100 124300   2126600 

थि/िट -4408     -4408 24484         24484   20076         20076 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1400247 335100 124300 1859647 287029         287029   1687276   335100 124300   2146676 

जम्मा खचि 1071863 215697 84525 1372085 208371         208371   1280233   215697 84525   1580455 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 76.31 64.37 68.00 73.61 79.37         79.37   76.79   64.37 68.00   74.32 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि% 76.55 64.37 68.00 73.78 72.60         72.60   75.88   64.37 68.00   73.62 

कानून, सञ्चार तथा 
प्रदेश मार्मला 
मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 74240     74240 84000 720000 10000     814000   158240 720000 10000     888240 

थि/िट -9750     -9750 10000         10000   250         250 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 64490     64490 94000 720000 10000     824000   158490 720000 10000     888490 

जम्मा खचि 40068     40068 12834 592153 3707     608694   52902 592153 3707     648762 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 53.97     53.97 15.28 82.24 37.07     74.78   33.43 82.24 37.07     73.04 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि% 62.13     62.13 13.65 82.24 37.07     73.87   33.38 82.24 37.07     73.02 

वन, वातावरण तथा 
भसंूरक्षण मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 569966 34800   604766 177717   115000     292717   747683   149800     897483 

थि/िट -7185 15599   8414 13350         13350   6165   15599     21764 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 562781 50399   613180 191067   115000     306067   753848   165399     919247 

जम्मा खचि 397549 43043   440592 163115   93915     257030   560664   136959     697622 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 69.75 123.69   72.85 91.78   81.67     87.81   74.99   91.43     77.73 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि% 70.64 85.41   71.85 85.37   81.67     83.98   74.37   82.81     75.89 

भौर्तक िूवाििार, 
शहरी र्वकास तथा 
र्ातार्ात व्र्वस्था 

मन्त्रालर्स्था 
मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 360968     360968 1469533 5051455 716400   873600 8110988   1830501 5051455 716400   873600 8471956 

थि/िट 9903     9903 734150 -7600 414200     1140750   744053 -7600 414200     1150653 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 370871     370871 2203683 5043855 1130600   873600 9251738   2574554 5043855 1130600   873600 9622609 

जम्मा खचि 253087     253087 1685058 3983204 835991   382196 6886449   1938144 3983204 835991   382196 7139535 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 70.11     70.11 114.67 78.85 116.69   43.75 84.90   105.88 78.85 116.69   43.75 84.27 
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र्नकार्/मन्त्रालर्को 
नाम 

र्ववरण 
चाल ु िुाँजजगत र्वत्तीर् 

व्र्वस्था 
कुल जम्मा 

प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश समार्नकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश समार्नकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि% 68.24     68.24 76.47 78.97 73.94   43.75 74.43   75.28 78.97 73.94   43.75 74.20 

उजाि, जलस्रोत तथा 
खानेिानी मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 266531     266531 1340450 1651345 1077100 308500   4377395   1606981 1651345 1077100 308500   4643926 

थि/िट 2491     2491 659489 7600 344425     1011514   661980 7600 344425     1014005 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 269022     269022 1999939 1658945 1421525 308500   5388909   2268961 1658945 1421525 308500   5657931 

जम्मा खचि 201642     201642 1825243 1507100 1258187 279963   4870493   2026885 1507100 1258187 279963   5072134 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 75.65     75.65 136.17 91.26 116.81 90.75   111.26   126.13 91.26 116.81 90.75   109.22 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि% 74.95     74.95 91.26 90.85 88.51 90.75   90.38   89.33 90.85 88.51 90.75   89.65 

जशक्षा, संस्कृर्त, 

र्वज्ञान प्रर्वर्ि तथा 
सामाजजक 

मन्त्रालर्क र्वकास 
मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 745647 527100   1272747 594370   287400     881770   1340017   814500     2154517 

थि/िट -2924 14398   11474 26250   1530     27780   23326   15928     39254 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 742723 541498   1284221 620620   288930     909550   1363343   830428     2193771 

जम्मा खचि 455614 391757   847371 514583   167124     681707   970197   558881     1529078 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 61.10 74.32   66.58 86.58   58.15     77.31   72.40   68.62     70.97 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि% 61.34 72.35   65.98 82.91   57.84     74.95   71.16   67.30     69.70 

र्वुा तथा खेलकुद 
मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 150342 40800   191142 90800   17500     108300   241142   58300     299442 

थि/िट 19000     19000 82400         82400   101400         101400 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 169342 40800   210142 173200   17500     190700   342542   58300     400842 

जम्मा खचि 59451 15035   74486 142562   8853     151415   202013   23888     225901 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 39.54 36.85   38.97 157.01   50.59     139.81   83.77   40.97     75.44 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि% 35.11 36.85   35.45 82.31   50.59     79.40   58.97   40.97     56.36 

स्वास््र् तथा 
जनसंख्र्ा मन्त्रालर् 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1072840 710400 33200 1816440 225818   19000 83000   327818   1298658   729400 116200   2144258 

थि/िट 71575 430615   502190 44500   75418     119918   116075   506033     622108 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1144415 1141015 33200 2318630 270318   94418 83000   447736   1414733   1235433 116200   2766366 

जम्मा खचि 789746 786020 22239 1598004 234421   39821 50576   324818   1024166   825841 72815   1922823 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 73.61 110.64 66.98 87.97 103.81   209.58 60.94   99.08   78.86   113.22 62.66   89.67 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि% 69.01 68.89 66.98 68.92 86.72   42.18 60.94   72.55   72.39   66.85 62.66   69.51 

प्रदेश नीर्त तथा 
र्ोजना आर्ोग 

सरुु र्वर्नर्ोजन 27257     27257 7499         7499   34756         34756 

थि/िट 1476     1476                         1476 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 28733     28733 7499         7499   36232         36232 

जम्मा खचि 17151     17151 6091         6091   23242         23242 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 62.92     62.92 81.23         81.23   66.87         66.87 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि% 59.69     59.69 81.23         81.23   64.15         64.15 

अथिर्वत्तीर् व्र्वस्था सरुु र्वर्नर्ोजन                     240000 240000         240000 
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र्नकार्/मन्त्रालर्को 
नाम 

र्ववरण 
चाल ु िुाँजजगत र्वत्तीर् 

व्र्वस्था 
कुल जम्मा 

प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश समार्नकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश समार्नकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

थि/िट                                   

जम्मा र्वर्नर्ोजन                     240000 240000         240000 

जम्मा खचि                                   

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि %                                   

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि%                                   

अथिआन्त्तररक ऋण 
भकु्तानी 

सरुु र्वर्नर्ोजन 5000     5000               5000         5000 

थि/िट                                   

जम्मा र्वर्नर्ोजन 5000     5000               5000         5000 

जम्मा खचि                                   

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि %                                   

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि%                                   

कमिचारी सरु्विा 
तथा सेवार्नवृत्त 

सरु्विा 

सरुु र्वर्नर्ोजन 3000     3000               3000         3000 

थि/िट                                   

जम्मा र्वर्नर्ोजन 3000     3000               3000         3000 

जम्मा खचि                                   

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि %                                   

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि%                                   

अथि र्वर्वि भैिरी 
आउने 

सरुु र्वर्नर्ोजन 2100832     2100832 1050168         1050168   3151000         3151000 

थि/िट -502754     -502754 -732886         -732886   -1235640         -1235640 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 1598078     1598078 317282         317282   1915360         1915360 

जम्मा खचि                                   

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि %                                   

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि%                                   

स्थानीर् तह र्वत्तीर् 
हस्तान्त्तरण 

सरुु र्वर्नर्ोजन 1950000     1950000               1950000         1950000 

थि/िट 141961     141961               141961         141961 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 2091961     2091961               2091961         2091961 

जम्मा खचि 1726776     1726776               1726776         1726776 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 88.55     88.55               88.55         88.55 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि% 82.54     82.54               82.54         82.54 

जम्मा 
सरुु र्वर्नर्ोजन 10985667 1938900 157500 13082067 5801333 7422800 2245400 391500 873600 16734633 240000 17027000 7422800 4184300 549000 873600 30056700 

थि/िट -938469 460612   -477857 938469   835573     1774042       1296185     1296185 

जम्मा र्वर्नर्ोजन 10047198 2399512 157500 12604210 6739802 7422800 3080973 391500 873600 18508675 240000 17027000 7422800 5480485 549000 873600 31352885 
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र्नकार्/मन्त्रालर्को 
नाम 

र्ववरण 
चाल ु िुाँजजगत र्वत्तीर् 

व्र्वस्था 
कुल जम्मा 

प्रदेश सशति र्वशेर् जम्मा प्रदेश समार्नकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा प्रदेश समार्नकरण सशति र्वशेर् समिूरक जम्मा 

जम्मा खचि 5938924 1572315 106763 7618003 5259166 6082457 2410182 330539 382196 14464541   11198090 6082457 3982498 437303 382196 22082544 

सरुु र्वर्नर्ोजनमा खचि % 54.06 81.09 67.79 58.23 90.65 81.94 107.34 84.43 43.75 86.43   65.77 81.94 95.18 79.65 43.75 73.47 

जम्मा र्वर्नर्ोजनमा खचि% 59.11 65.53 67.79 60.44 78.03 81.94 78.23 84.43 43.75 78.15   65.77 81.94 72.67 79.65 43.75 70.43 

*अथि र्वर्विको रकम अन्त्र् मन्त्रालर्/र्नकार्माफि त खचि गररएको हुाँदा जम्मा खचिमा अथि र्वर्विबाट भएको खचिलाई जोर्डएको छैन।  
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अनसूुजच -२ 

बहवुर्ीर् र्ोजनाहरूको र्बस्ततृ र्ववरण 

 

१. भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् अन्त्तगितका बहवुर्ीर् र्ोजनाहरू 

(रु हजारमा) 

र्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम सम्झौता र्मर्त 
सम्िन्न हनेु र्मर्त 
(म्र्ाद थि समेत) सम्झौता रकम 

२०७८/७९ को 
र्वर्नर्ोजन 

हालसम्मको 
जम्मा खचि 

२079/80 को 
र्वर्नर्ोजन 

बार्क 
दार्र्त्व 

१ करिटुार- डढुवा - साल्मेभन्त्ज्र्ाङ -मार्लंग -किरुगाउाँ सडक (क्होलासोथर गा.िा. केन्त्र जोड्ने) २०७६/११/०७ २०७९/११/०६ 176112 152675 155177 25000 20935 

2 
करिटुार- डढुवा - साल्मेभन्त्ज्र्ाङ -मार्लंग -किरुगाउाँ सडक (क्होलासोथर गा.िा. केन्त्र जोड्ने) (चेनेज ५+५०० देजख 
१४+५००) 

२०७८/०६/१३ 2080/06/07 312330 118400 86984 156000 225346 

३ वारिाक - लाप्राक सडक  २०७७/०२/०९ २०८०/०२/२१ 341571 78400 195359 100000 146212 

4 रािाकृष्ण मजन्त्दर, कालामाटा िौवाटार र्वरुवाटार -  र्मलन चोक  - सल्ताङरी हर्टर्ा भजवुा मोटर वाटो  २०७६/०३/१६ २०७९/०८/२९ 233887 45000 123920 70000 109968 

५ अजजरकोट गा.िा. को वडा नं. ४ ढोडनी हुाँदै र्सम्जङु गगन िार्न मल्ले गा.िा. जोड्ने भच्चेक २०७६/०७/२१ २०७९/०८/२९ 235134 79670 217935 40000 17199 

6 भान ुमागि चन्त्रावर्त िोखरी छाि िलुीमरङ्ग हुाँदै कुन्त्छा फेदी  सडक, तनहुाँ  २०७६/०७/०४ २०७९/०३/३० 230281 5000 69189 50000 161092 

७ आव ु- भागे र्छम्केश्वरी र्हले खकि  - वाहनु भन्त्ज्र्ाङ (र्छम्केश्वरी िर्िटक मागि) २०७६/०८/०६ 2079/06/13 360551 113350 261402 80000 99149 

8 दलेुगौडा हकि िरु मागि (वनकेवा-मनिाङ्ग-रानीटारी खण्ड), तनहुाँ  २०७६/०७/०४ २०७९/०३/३० 251061 45000 128846 51250 122214 

९ र्भमाद ऋर्र्ङ सडक, तनहुाँ  २०७६/०६/२३ २०७८/०५/०१ 127899 10200 120691 5000 7207 

10 नर्ााँिलु - र्वरेठााँटी - कुलडााँडा - िान्त्रकु - उरर सडक  २०७६/०१/२७ २०७८/१२/३० 187164 45500 181708 5000 5456 

११ रुिा गा.िा. ररङ्गरोड  सडक  २०७६/०१/१० २०७८/१२/३० 225685 15000 203058 1000 22627 

12 काहुाँखोला - र्सक्लेस - दिुिोखरी सडक  २०७६/०१/२० २०७९/०६/३० 250975 51500 174431 49000 76545 

१३ काहुाँखोला - र्सक्लेस - दिुिोखरी सडक (दोस्रो खण्ड) २०७९/०१/२६ २०८१/०७/२५ 258993 103000 22600 154000 236393 

14 िो.ले.म.न.िा २१ दोिहरे कृष्ती माझगाउ वके्रक िोबैगौडे सम्म सडक  २०७६/०१/१३ २०७९/०४/०७ 249611 83600 254228 5000   

१५ माछािचु्छे्र गा.िा. ४ र िोखरा लेखनाथ म.न.िा. जोड्ने मदी िलु देखी वाने टाकुरा हुाँदै गाउाँिार्लका भवन जोड्ने सडक  २०७६/०३/२९ २०७८/१२/३० 100130 20000 63279 25000 36851 

16 नारार्ण थान िलु - भलामखोला िलु - चण्डी िाटन देउराली हररहर गफुा हुाँदै डाडा गाउाँ कुर गाउाँ अमिला सम्म सडक  २०७६/०३/२९ २०७९/०५/२७ 291874 65000 167635 50000 124239 

१७ दामाचौर र्हलामरांग िरु्ािल दग्दी क्र्ाक्मी जचरे भञ्ज्र्ाङ्ग र्भमाद 2077-04-27 2079-04-26 296594 65000 86450 110000 210143 

18 बार्ाटारी उददर्ाचौर सेतीबेनी सडक स्र्ाङजा 2077-04-18 २०७९/०५/१६ 335431 107500 264163 110000 71268 

१९ नौडााँडा-काकीनेटा सडक स्तरोन्नती (चेनेज 10+000 देजख 19+476) २०७८/१०/०९ २०८०/१०/०७ 199006 77500 168714 110000 30292 

20 वा.न.िा. ४ फेदी मार्लका कार्लमाटी र्भमिोखरा िम्जा ताङराम र्िड लेखानी र्तत्र्ाङ्ग, भकुन्त्डे, भैरवस्थान  २०७६/०६/२८ 2078-12-26 276821 40000 180393 60000 96428 

२१ कुश्मीसेरा (जैर्मनी १) देखी राङखानी राम्दकु - वरेङ्ग शान्त्तीिरु सडक  2076-6-28 २०७८/१२/३० 245858 2300 168063 30000 77795 

22 कुजश्मसरा(जैर्मनी १) देजख राङ्खानी नाम्दकु बरेंङ शाजन्त्तिरु सडक (चेनेज१0+000 देजख 19+463) २०७८/०१/०९ २०८०/०१/०८ 342503 144600 110126 135000 232377 

२३ गलकोट - हररचौर - र्हल - तारा - रुम म्र्ाग्दी मखु्र् सडक स्तरोन्नती  २०७६/०७/२९ 2079-12-30 252407 31000 139011 60000 113396 

24 दवुाडी गाडीखोला - चामीद्वार र्छ्यान्त्टुङ म्र्ाग्दी - ढोरिाटन सडक २०७६/०७/२९ २०७८/०७/२८ 252680 37500 154793 65000 97887 

२५ र्मलनचोक-सल्र्ान-िाहाखेत-िारािानी- ठोटनेरी सडक २०७६/०८/०६ २०७९/०८/१७ 281306 18000 163684 50000 117622 

26 
जचसािानी-हातेमालेचोक-र्रवेणी-वहाकी भञ् ज्र्ाङ-िोखराचौर-खहरेखोला(वार्लङ्ग-हवुास बरािचौर) (चेनेज १३+००० देजख 

२२+४००) २०७८/०७/१७ २०८०/०७/१७ 167374 105000 29799 90000 137575 
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र्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम सम्झौता र्मर्त 
सम्िन्न हनेु र्मर्त 
(म्र्ाद थि समेत) सम्झौता रकम 

२०७८/७९ को 
र्वर्नर्ोजन 

हालसम्मको 
जम्मा खचि 

२079/80 को 
र्वर्नर्ोजन 

बार्क 
दार्र्त्व 

२७ 
मध्र्र्बन्त्द ुन.िा. वडा नं.11 क्र्ाम्िस चोक दमार वडा नं १४ बतास जलकेु हाँदै प्रदेश नं ५ र्नस्दी गा.िा. र िाल्िा, 
नवलिरु, दोस्रो खण्ड (चेनेज ९+०००-१६+५००) २०७८/०३/०६ २०८०/०३/०५ 196315 88600 63602 74000 132713 

28 देवचलुी न.िा.वाडि न.५ कदमिरुिोखरी देजख ,बन्त्दीिरु गाउाँ र र्कर्तििरु गाउ हदैु  मनु्त्र् सडक  २०७६/०९/३० २०७९/१२/१६ 282345 50000 182050 70000 100296 

२९ मकुुन्त्दिरु - अहाले - रतनिरु - कोटथर - डाडााँझेरी हुाँदै वरु्लङ्गटार सम्म जोड्ने  सडक  २०७६/०७/०८ २०७९/१०/१५ 248108 62000 92119 85000 155989 

30 चोरमारा, झलवास, वसेनी, रुचाङ - रकुवा डेढगाउाँ हुाँदै तनहुाँ जोड्ने सडक २०७६/०९/१६ २०७८/१२/०२ 143735 30000 93582 10000 50153 

३१ गलेश्वोर-र्िप्ले-भगबती हदैु बेग जाने  बाटो रिगंुगा गा.िा.,म्र्ाजग्द, र्नवािचन क्षेर नं १ २०७६/०२/२७ २०७९/०३/३२ 184100 37500 119068 40000 65032 

32 वेनी - दरवाङ - उल्लेनी - ताकम - मनुा - जलजला,म्र्ाग्दी,क्षेर  नं २ 2076/02/28 2078/12/30 225700 36888 149768 50000 75932 

३३ बेनी दरबाङ सडक म्र्ाग्दी र्नवािचन क्षेर नं. १,दोस्रो खण्ड 207८/0९/१८ 20८०/०३/१७ 107021 29500 19288 50000 87733 

34 लोमन्त्थाङ - दठङगर र्कम्लीङ - चङुचङु - न्त्र्ाम्डो हुाँदै न्त्हेचङु सडक, मसु्ताङ  २०७६/०३/२६ २०७८/१२/३० 240046 15700 134893 50000 105153 

३५ जोमसोम दठनी - दमु्वा - छैरो - जचमाङ - माफाि - स्र्ाङ हुाँदै जोमसोम सडक, मसु्ताङ   २०७६/०३/२४ २०७८/१२/३० 214314 39500 123836 65000 90478 

36 िारािानी गा.िा. ओडर - गेराङचोक िगु्ने वाटो २०७६/०४/२० २०७८/०९/२५ 10826 8300 14112 5000   

३७ बेजशसहर बाग्लङु्गिानी -िलेगाउ -भजु ुंग सडक, लमजङु्ग  २०७६/०६/३० २०७८/०६/२९ 347700 45700 215468 90000 132232 

38 र्सङ्खदी - िसगाउाँ - बगैंचा सडक (कास्की र लमजङु जोड्ने) २०७६/११/०७ २०७९/११/०५ 285767 60000 191781 70000 93986 

३९ सार्लग्राम कोररडोर लोकमागि (बैडी जिररंङ्ग देबिाट खण्ड), तनहुाँ  २०७६/११/२३ २०७९/११/२२ 250874 97900 177969 50000 72904 

40 सार्लग्राम कोररडोर लोकमागि (बैडी जिररंङ्ग खण्ड) (चेनेज २१+५६५ देजख ३२+०००) २०७८/०४/२६ २०८०/०४/२५ 198547 111600 89254 80000 109292 

४१ 
सार्लग्राम कोररडोर लोकमागि(मालङु्गा बास्टारर रानीिाट रुरबेनी सेर्तबेनी फलेवास कुस्मा) वेलटारर रानीिाट सतकुा 
खण्ड 

२०७८/११/०३ २०८०/११/०४ 127968 27500 26275 50000 101693 

42 दोर्बल्ला -फलेवास सडक २०७६/०६/२३ २०७९/०६/३० 267892 60000 202595 70000 65297 

४३ दरबाङ्ग - दाङखोला - ताकम - मनुा - ढोरिाटन सडक, म्र्ाग्दी  र्नवािचन क्षेर नं २ 2076/12/04 २०७९/१२/०१ 143800 37500 89197 40000 54603 

44 थोच-ेलाकेिास सडक मनाङ 2078/12/11 2081/06/09 46192 14000 12157 20000 34035 

४५ खारीठाटी-कुन्त्छा सोतीिसल सडकको हाडेटार-कुन्त्छा(भलवुा) सडक खण्ड, लमजङु्ग २०७८/०६/२२ २०८०/०६/२१ 273470 64000 59612 70000 213858 

46 नारेश्वोर-िाणीनी-चौतारा-र्नबेल ताकुकोट सडक   2076/11/14 2079/05/11 255850 90750 192993 35000 62857 

४७ नारेश्वर िाजणनी चौतारा र्नबेल ताकुकोट सडक, गोरखा  २०७८/०३/२९ २०८०/०३/२५ 237558 117200 71908 80000 165650 

48 र्भमाद ररर्सङ्ग (शीतलमागि) सडक २०७८/०२/०४ २०७९/०२/०४ 36528 32979 32979 2000 3549 

४९ हेम्जा- मेलबोट र्िताल िम्िसु ल्वांग िलेल  सडक      99515 20000 0 30000 99515 

50 फुसे्रखोला जचसािानी कुर्भण्डे सडक, िोखरा २२, कास्की     59996 12000 0 20000 59996 

५१ र्हलेखोला-काकीनेटा-खलडाडा-फलेवास-जैमरु्निाट सडक     64957 13000 0 15000 64957 

52 ररर्सङ्ग - र्भरकोट सडक (श्ङ्ग िथ)     106762 0 89170 5000 17592 

५३ कृष्ण मागि (सावङ्ग - देउराली - केलादीिाट  सडक)     107602 0 71729 5000 35873 

54 र्सन्त्ि ुमागि (चािाकोट - थप्रेक - कोर े     98575 2000 71989 5000 26586 

५५ बदु्धर्संह मागि     456670 91336 0 70000 456670 

56 कावासोर्त इन्त्रचोक तरुवा तेंग्री र्िठौली कुण्डली लौकाहा िलु सडक, नवलिरु (दोस्रो खण्ड)     14987   0 10000 14987 

५७ माछाखोला लप्सीबोट र्ामगाउाँ गमु्दा सडक २०७७/०५/०१ २०७९/०४/१६ 321088 70500 176051 110000 145037 

58 रबर उद्द्योग - गोबर्लंङ्ग - िुाँवाकोट - च्र्ाङ्गली  ( मस्र्ािङ्खदी नदी कररडोर ) २०७७/०१/१८ २०७९/०७/११ 100912 12000 71905 25000 29007 

५९ मोददबेनी-कुश्मा सडक २०७७/०८/२७   19800 4950 25077 3700   

60 गोरखा हजस्िटल बराह र्फनाम सडक   २०७७/०५/२४ २०७९/०५/२३ 98671 50300 87650 30000 11021 

६१ सभा चौतारो - आाँिर्ििल अस्िताल- आाँिर्ििल सडक २०७७/११/१८ २०७९/०५/०४ 42005 47300 42040 25000   

62 नेटा लकुुन्त्स्वारा वडा कार्ािलर् २२, िजुम्दकोट      119699 24000 0 40000 119699 

६३ र्डमवुा-रातमाटा-स्र्ार्न िोखरी-ठुली िोखरी-च्र्ार्िानी-ठााँर्ट सडक २०७७/०३/१९ २०७९/०३/१८ 211848 87600 194310 5000 17537 
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र्स.नं. कार्िक्रम/आर्ोजनाको नाम सम्झौता र्मर्त 
सम्िन्न हनेु र्मर्त 
(म्र्ाद थि समेत) सम्झौता रकम 

२०७८/७९ को 
र्वर्नर्ोजन 

हालसम्मको 
जम्मा खचि 

२079/80 को 
र्वर्नर्ोजन 

बार्क 
दार्र्त्व 

64 कोरोला िोखरा र्रवेणी मागि अन्र्तगत डेढगाउाँ झ्र्ालबााँस सडक २०७९/०१/१२ २०८१/०७/११ 322008 74080 34244 135000 287764 

६५ उदीिरु ररठठे बगर रामचोकबेसी नौथरबेसी सेरा सडक (गा.िा. केन्त्र जोड्ने), लमजङु 2077/03/03 २०७९/०९/२४ 262900 60000 138904 100000 123996 

66 घ्र्ाम्िेसाल - िांचखुवा देउराली - ताकुकोट सडक   २०७७/०४/१४ २०७९/०४/०६ 297721 47300 176472 90000 121249 

६७ दासढंुगा देउिरु मागि (देविाट गा.िा.) केन्त्र जोड्ने  २०७७/०१/१६ २०७९/०६/१५ 151704 60000 109549 20000 42155 

68 मानिरु - डेडगाउाँ (जिररङ तनहुाँ देजख बौदीकाली नवलिूर) सडक,तनहुाँ २०७६/११/०७ २०७९/११/०६ 260157 57500 147138 80000 113019 

६९ कसेरी भैसे र्ांग्जाकोट सडक  २०७६/०८/१८ २०७९/०४/१५ 365433 215078 368432 40000   

70 शकु्ला गण्डकी-दलेुगौडा बाट ढोरबाराही मागि िडुीफाट जचसािानी सडक (गा.िा.केन्त्र जोड्ने) 2077-02-15 २०८०/०२/०७ 326547 65143 159974 120000 166573 

७१ र्विाि गहलाम बनाकसी खहरे सडक (गा.िा.केन्त्र जोड्ने) 2077-03-05 २०८०/०२/०१ 97631 19000 43994 30000 53636 

72 हेल ुअजुिनचौिारी सडक (गाउिार्लका केन्त्र जोड्ने) 2076-09-16 2079-02-16 110098 26351 36205 50000 73893 

७३ खरीखोला सिािन्त्दी हदैु ताराखोला गा.िा केन्त्र जाने सडक  2077-08-04 2079-08-03 228320 71200 144206 55000 84114 

74 लङुु्ख देउरार्ल- र्मलनचोक बालाकोट होस्रर्ाजङ्खद सडक, िवित २०७८/०२/१८ २०७९/०८/१७ 112267 47815 37594 40000 74673 

७५ र्नस्र्ांग गाउिार्लकाको र्समाना देजख टंकी मनाङ्ग सडक र्नमािण २०७८/०२/३० 2080/08/14 292792 52500 94215 70000 198577 

76 र्मददम खोला सडक िलु (मार्लंग-ढाके्रबेशी-िाम्रांगबेशी सडक ) क्होलासोथर गा.िा.जोड्न े '2076/09/18 २०७९/०9/११ 77897 6750 45229 15000 32668 

७७ कुरे्ले खोला सडक िलु 2078/03/08 २०७९/०३/०७ 21900 20150 17172 5000 4728 

78 लाजङ्खद खोला िलु 2078/03/08 2080/03/07 34100 28500 28196 19000 5904 

७९ दरौदी नदी िलु जरेवर  २०७७/०२/१३ २०७९/०२/१० 53900 24716 49875 2500 4025 

80 आखेत खोला िलु २०७६/११/२१ २०७८/०५/१९ 56500 10100 38226 10000 18274 

८१ दरौदद नदद िलु, नर्ााँ साि ु २०७७/०२/१३ २०७९/०२/१० 156100 24460 38129 60000 117971 

82 डनडुरे खोला सडक िलु, गोरखा  २०७८/०२/२३ २०८०/०२/२३ 47300 100 4128 20000 43172 

८३ रेचेत खोला सडक िलु, गोरखा २०७८/०२/२३ २०८०/०२/२३ 48900 23900 27915 20000 20985 

84 नौली खोला लाि ुसडक िलु     59081 1 0 20000 59081 

८५ ररस्तीखोला मोटरेबल िलु व्र्ास-०८ , बगवुा, तनहुाँ २०७६/०९/२३ २०७८/१२/३० 44730 24000 42542 500 2188 

86 ररस्तीखोला िलु ब्र्ास -८, सोतीबेर्स, तनहुाँ २०७७/०३/०७ २०७८/११/०२ 41646 19500 47136 500   

८७ दमौली र्बसिरे झािटुार (सेती नदद सडक िलु ), तनहुाँ  २०७७/०८/१९ २०८०/०२/२० 324027 20000 74502 80000 249526 

88 क्र्ाङ्गदी नदद दोभान सडक िलु (र्भमाद ८ र शकु्लागण्डकी ८ जोड्ने), तनहुाँ  २०७७/०८/१७ २०७९/०८/१५ 83248 35000 65936 25000 17313 

८९ बरखोला जरेबर िलु (र्भमाद ९ र शकु्लागण्डकी ११ जोडने) , तनहुाँ  २०७७/०३/२३ २०७९/०३/१६ 33676 17800 31827 500 1849 

90 श.ुन.िा ५ र ८ जोड्ने सेती नदी सडक िलु बेलचौतारा ,तनहुाँ  २०७७/०८/१९ २०८०/०२/२५ 155918 8000 44067 49000 111851 

९१ ज्वाला खोला सडक िलु, तनहुाँ  २०७७/०३/२६ २०७९/०३/१५ 32102 29000 30278 2000 1824 

92 लमु्दी खोला सडक िलु (ररर्संगा गािा ५ रुिाटार र्ििलटार, तनहुाँ  २०७६/११/०५ २०७९/१०/१५ 55192 25000 32606 14000 22587 

९३ र्तरम्दी खोला सडक िलु(जिररंग गा.िा.४ नर्ाटार ), तनहुाँ  २०७६/१२/०२ २०७९/०९/३० 31401 14565 16378 8000 15023 

94 रिुद खोला सडक िलु (जिररंग गा.िा.१ खुजम्लंग िटु्टार ), तनहुाँ  २०७७/०१/२२ २०७९/०३/२५ 38343 26500 28735 500 9607 

९५ बलु्दीखोला िलु शेरा रामथमु्की बागेश्वरी मागि व्र्ास निा ११  तनहुाँ(     47750 22500 0 20000 47750 

96 बेलसोती मागिको म्र्ाग्दे खोलामा मोटरेबल िलु, म्र्ाग्दे     20000 4000 0 15000 20000 

९७ डहरे सााँग ुसडक िलु िो ले न िा १४ र २६  २०७६/०१/०९ २०७७/१०/०८ 12800 3750 4691 3000 8109 

98 मादी ९ र १० जोड्ने वादीखोला मोटरेवल िलु  २०७७/०३/२९ २०७९/०४/२४ 45272 15750 34511 5000 10761 

९९ इदीखोला मोटरेवल िलु मादी ११ र ४ जोड्ने २०७७/०१/२२ २०७९/०३/३१ 44217 25950 41747 2000 2470 

100 माछािचु्छे्र गा.िा. जोड्ने सादीखोला िाचोक जोड्ने सडकमा सेती नदीमा मोटरेवल िलु २०७८/०४/२५ २०८०/०४/२४ 104358 25000 24939 30000 79419 

१०१ के.आई. र्संह िलुदेजख महेन्त्र गफुासम्म नालामा स्ल्र्ाब र  ताहामखुमा नाला र्नमािण     119658 5000 0 40000 119658 
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बार्क 
दार्र्त्व 

102 गौरीिाट मोटरेबल सडक िलु गलर्ाङ न िा स्र्ाङजा  २०७६/१२/०९ २०७७/१२/०९ 14754 4000 10588 1000 4166 

१०३ लामाबगर काठेखोला २०७६/०४/२४ २०७८/१२/३० 33164 14710 26899 500 6265 

104 एक्लेखेत-रेसजेरेटी सडक िलु  २०७६/०४/२६ २०७९/०९/२९ 52817 11650 37791 11000 15026 

१०५ ररिा-सिेिुंगा मोटरेबल िलु  २०७७/०३/१६ २०७९/०२/३० 34738 5000 10545 24000 24193 

106 गादीखोला- िाट दोगाड़ी मोटरेबल िलु 2077-03-16 2079-03-15 48292 12000 18586 15000 29706 

१०७ चजुक्त खोला मोटरेबल िलु गल्कोट नगरिार्लका वाडि न २ नरेठार्ट बजार र मध्र् िहाडी जोड्ने 2078-01-09 2079-01-08 20300 10000 14169 10000 6131 

108 सल्लो फसाििाट जचसािानी सडक िलु, नवलिरासी (ब. स.ु िू) २०७७/०८/०८ २०७९/०८/११ 51604 15000 30660 9000 20944 

१०९ जर्श्ी खोला सडक िलु,नवलिरासी (ब. स.ु िू) २०७८/०६ २०७९/०२/१२ 67681 22500 11918 40000 55763 

110 गैंडाकोट न.िा. वडा नं ३ र ४ जैर्सरी खोला िलु खेलकूद ग्राउन्त्ड नेर, गैंडाकोट     70953 14191 0 20000 70953 

१११ र्छ्यारर्छ्यारे,सडकिलु म्र्ाग्दी 2077/04/04 2079/04/04 44500 31789 12366 30000 32134 

112 दांगखोला िूल (दरवांग दांगखोला िारािानी ताकममाना ललुांग गजुाि सडकखण्ड अन्त्तगित) २०७६/०२/२१ २०८०/०१/०२ 19300 2515 3300 10000 16000 

११३ अकि ला मो.ि ुमराउ.खोला  2076/11/29 २०७९/०७/२८ 27200 13307 18722 7500 8478 

114 भारवाङ्ग िाट सडक िलु,म्र्ाग्दी 2076/03/31 2078/12/30 62400 1500 46524 10000 15876 

११५ माफाि छैरो कार्लगण्डकी सडक  िलु, मसु्ताङ २०७६/११/२१ २०७९/०५/२८ 78024 22500 28290 29000 49734 

116 लेते थम्िू कार्लगण्डकी  सडक िलु, मसु्ताङ २०७६/११/२९ २०७९/०४/१५ 50526 0 8770 17500 41756 

११७ छेते क्र् ुखोला िलु (मनाङ र्ङश्र्ाङ गा.िा.को वडा नं. १ र वडा नं २ जोड्ने ) 2077/03/30 2079/03/30 38205 19500 21804 20000 16401 

118 सब्जे खोला सडक िलु मनाङ्ग 2078/02/30 2080/02/30 38205 9375 6000 15000 32205 

११९ मश्र्ािन्त्ग्दी नदद िलु भाराङ्ग     110900 0 0 20000 110900 

120 सेती नदद सडक िलु ङाल्दी िाट तनह ुर्डजाइन र्बल्ड (सडक िलु) २०७६/०७/०७ २०७९/०१/०७ 166110 30000 14400 500 151710 

१२१ 
मस्र्ािङदद नदद सडक िलु चामवास, िालङुटार नगरिार्लका गोरखा र भान ुनगरिार्लका तनह ुजोड्ने र्डजाइन र्बल्ड 
(सडक िलु) २०७६/०७/०७ २०८०/०३/१९ 137619 40000 70098 60000 67521 

122 र्मददमखोला सडक िलु लमजङु्गको र्डजाइन र्बल्ड बाट र्नमािण गने (सडक िलु) २०७६/११/२३ २०८०/०५/२२ 299927 116481 243897 60000 56030 

१२३ समुसािाट सडक िलु िवितको र्डजाइन र्बल्ड बाट र्नमािण गने (सडक िलु)  2077/07/03 २०८०/०१/०३ 141801 15000 12390 25000 129411 

124 र्गरवारर खोला िलु नवलिरुको र्डजाइन  र्बल्ड बाट र्नमािण गने (सडक िलु) २०७७/०६/२९ २०८०/०६/२८ 162573 88000 132697 60000 29876 

१२५ सेती नदद मास्दी िाट िलु तनहकुो र्डजाइन  र्बल्ड बाट र्नमािण गने (सडक िलु) २०७७/०७/०२ २०८०/०१/०२ 137281 500 11990 500 125291 

126 
कालीगण्डकी नदद िलु र्बिाि अरुवाबाट ठुलो लमु्िेक िाहादी जोड्ने सडक िलुको र्डजाइन  र्बल्ड बाट र्नमािण गने 
(सडक िलु) 

२०७७/०७/०२ २०८०/०१/०2 141179 30500 42438 60000 98741 

१२७ देउराली थमुी र्भबोट सोती खोला झोलुंगे िलु २०७७/०२/२४ २०७८/०७/१९ 30100 14900 30246 5000   

128 स्र्ामरांग डुम्र ेखकि  झो ि ु २०७७/०२/२४ २०७८/०७/१९ 23400 12260 23550 4000   

१२९ बरु प्रोक झोलङेु्ग िलु, चमु्नबु्री गोरखा २०७८/०७/१४ २०७८/०७/१४ 38043 3360 3360 20000 34683 

130 गाप्सा खोला झोलङेु्ग िलु प्रोक २०७७/०२/२४ २०८०/०४/३० 32092 2830 2830 19000 29262 

१३१ गमु्दा खाला झो ि,ु गोरखा २०७८/०१/१० २०७९/०१/१० 5900 2290 2262 2000 3638 

132 चािेखोला - बालवुा फाट र्सरान्त्चोव्क ६ २०७६/०९/०३ २०७८/०३/०२ 8438 5000 6458 5000 1981 

१३३ भंगरा िच्च्मैर्ा िो.ले.३२, रुिा गा.िा.  २०७६/०२/११ २०७७/११/२१ 13690 7500 13721 7000   

134 तीन दोबाटे जचउरी- िेलाकोट ( गल्र्ाङ न िा ७,८ ) झोि ुस्र्ाङजा  २०७७/०३/२६ २०७९/०४/२० 171168 16500 14999 500 156169 

१३५ रकुवा खोला झो.ि ु, नवलिरु     2000 2000 0 3000 2000 

136 िोप्टेखोला झो.ि,ुम्र्ाग्दी (+जचमखोला झो.ि,ुम्र्ाजग्द) 2076/10/09 2078/04/09 26203 0 23458 500 2745 

१३७ व्र्ास १० िरेवा डााँडा र व्र्ास ५ जचन्त्तटुार जोड्ने मादद नदद झलुङेु्ग िलु तनहू २०७६/०९/०७ २०७९/०३/२५ 26312 8900 19184 5000 7128 

138 भान ु३ खहरे देजख नारार्णचौर गोरखा झो.ि.ु तनहू     12650   4035 2000 8615 
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१३९ र्वम्दाङ्ग खोलामा झो.ि.ु 2078/02/22 2079/02/22 5114 4200 4130 500 984 

140 दिुखोला झो.ि.ु 2078/02/22 2079/02/22 10151 10500 10402 500   

१४१ झो.ि.ु प्रादेजशक प्रार्वर्िक सेवा प्रदार्क संस्था(PTAP) िरामशि सेवा कार्िक्रम  २०७८/०४/०१ २०८०/१०/०१ 37930 3000 2011   35920 

142 झो.ि.ु प्रादेजशक प्रार्वर्िक सेवा प्रदार्क संस्था(PTAP) िरामशि सेवा कार्िक्रम  २०७८/०४/०१ २०८०/१०/०१ 37930 5000 4983 5000 32947 

१४३ र्लगर्लगकोट र हर्मिकोट क्षेरको एर्ककृत र्वकास कार्िक्रम २०७७/०२/२२ २०७९/०२/२१ 20376 13000 17258 3500 3118 

144 िम्जा बहउुद्देशीर् सामदुार्ीक भवन, काठेखोला, ०३, बाग्लङु्ग २०७७/१२/३० २०७९/१2/२९ 5776 3700 3215 3000 2560 

१४५ जजल्लाजस्थत प्रादेजशक सरकारी भवन र्नमािण िवुाििार र्बकास कार्ािलर् समेत,िवित २०७८/०१/२५ २०७९/०८/२५ 34100 15500 20339 15000 13761 

146 जजल्लाजस्थत प्रादेजशक सरकारी भबन र्नमािण जलस्रोत तथा र्सचाई  र्बकास र्डर्भजन कार्ािलर्  भवन र्नमािण २०७८/०३/१८ २०७९/०९/१७ 35100 21800 22929 10000 12171 

१४७ जजल्लाजस्थत प्रादेजशक सरकारी भबन र्बउर्बजन कार्ािलर्  भवन  र्नमािण     16400 10637 10143 6000 6257 

148 र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ािलर् भवन र्नमािण २०७६/०४/१९ २०७८/०४/१४ 25475 6800 18385 5000 7090 

१४९ र्भमाद सामदुार्र्क भवन र्नमािण 2077/03/24 2078/03/23 12823 8605 13363 1500   

150 फलेवास नगरिार्लकालाई स्र्ाटेलाइट र्सटीको रुिमा र्वकास गने २०७७/०५/१६ २०७९/०२/३० 22370 12000 12605 1000 9765 

१५१ मन्त्री आवास भवनहरू र्नमािण र्ोजना २०७६/०५/०९ २०७८/१२/०९ 36000 19900 30546 1400 5454 

152 प्रदेश प्रजशक्षण भवन र्नमािण २०७८/०२/२७ २०८१/०२/२६ 201775 85000 102491 70000 99284 

१५३ महेन्त्रगफुा वृहत िररर्ोजना      99911 20000 0 36550 99911 
 जम्मा     20389855 5352957 10587501 5324900 9825176 

 

२. उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालर् अन्त्तगितका बहवुर्ीर् र्ोजनाहरू 

(रु लाखमा) 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम 
सम्झौता 
रकम 

सम्झौता र्मर्त सम्िन्न हनेु र्मर्त 
२०७८/७९ 
को र्बर्नर्ोजन 

हालसम्मको 
जम्मा खचि 

बााँकी 
दार्र्त्व 

२०७९/८० 

को र्बर्नर्ोजन 
कैर्फर्त 

1 नौर्लस्न ेखोला र्संचाइ र्ोजना, मार्लका - 7 र्वम, म्र्ाग्दी 36.02 2077/12/01 2078/12/0९ 25.00 16.34 19.68 20.00   

2 
नगरटााँडी र्संचाइ र्ोजना (७० हे.) (मूल नहर र्वस्तार), गैंडाकोट न.िा. - १५, 

नवलिरासी (ब.स.ुिू) 
133.27 2078/03/07 2080/081 83.00 95.10 98.16 15.00   

3 डोल्डी आगाखेत र्संचाई र्ोजना, ताराखोला-२, अगिल, बाग्लङु ९९.७८ २०७७/१०/२१ २०७९/८० ९५०० 93.9 88.82 10 
ठेक्का को कार्ि सम्िन्न भएको र सर्मर्त 
माफि त हनेु काम बार्क रहेको 

4 खरीटार िौवाटार र्संचाई र्ोजना, िा.न.िा-०६,०७ 283.98 २०७७/०२/१६ २०७९/०९/३० 70.00 213.52 70.45 25.00 

 

5 खारखोला र्नर्न्त्रण र्ोजना, िा.न.िा.-१,०९,१०, गोरखा  139.47 २०७९/०२/०५ २०८०/०१/२१ 40.00 39.96 99.51 40.00 

6 खहरेखोला चजुक्तखोला र्नर्न्त्रण तथा तटबन्त्ि, िा.न.िा.-०९, गोरखा  67.65 २०७९/०१/१९ २०८०/०१/१७ 25.00 9.94 57.71 40.00 

7 झोलुंगेफाट र्संचाई र्ोजना, िा.न.िा.-०९, गोरखा 48.10 २०७९/०१/१६ २०८०/०१/०६ 9.00 4.00 44.10 45.00 

8 कन्त्र्ाढाब र्संचाई र्ोजना, गो.न.िा.-१०, गोरखा 56.96 २०७९/०१/०५ २०८०/०१/०४ 10.00 10.00 46.96 20.00 

9 रामचोक फााँट र्संचाइ र्ोजना 83.96 2077/12/29 2079/12/29 95.00 74.50 9.46 50.00   

10 िजश्चम खोला र्संचाइ र्ोजना, 39.58 2077/12/29 2079/12/29 0.00 20.57 19.01 10.00   

11 डुडो खोला दइुथोक िाखाथोि र्संचाइ र्ोजना 40.89 2077/12/29 2079/12/29 18.00 17.06 23.83 6.00   
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क्र.सं. आर्ोजनाको नाम 
सम्झौता 
रकम 

सम्झौता र्मर्त सम्िन्न हनेु र्मर्त 
२०७८/७९ 
को र्बर्नर्ोजन 

हालसम्मको 
जम्मा खचि 

बााँकी 
दार्र्त्व 

२०७९/८० 

को र्बर्नर्ोजन 
कैर्फर्त 

12 िन्त्रो खोला बेर्तनी फााँट र्संचाइ र्ोजना 70.58 2077/12/29 2079/12/29 29.00 32.92 37.66 10.00   

13 साददखोला र्संचाइ र्ोजना 42.76 2077/12/29 2079/12/29 43.00 33.91 8.85 0.00   

14 अमिला फााँट र्संचाइ र्ोजना,  72.06 2077/12/29 2079/12/29 32.00 40.07 31.99 10.00   

15 खहरे र्संचाइ र्ोजना 72.79 2076/12/11 2079/12/29 12.00 7.00 65.79 20.00   

16 सेराबेशी र्संचाइ र्ोजना 58.05 2076/3/31 2079/12/29 5.00 53.40 4.65 0.00   

17 िसगााँउ टारखेत र्संचाइ र्ोजना,  66.64 2076/11/18 2079/12/29 12.00 50.81 15.83 0.00   

18 तल्क्र्फुााँट र्संचाइ र्ोजना 52.41 2076/11/18 2079/12/29 21.00 32.54 19.88 10.00   

19 दोभान खोला बृहत र्संचाइ र्ोजना 86.85 2076/11/18 2079/12/29 0.00 14.68 72.17 30.00   

20 िल्लो ख्र्रुी खोला र्संचाइ र्ोजना 57.19 2077/4/25 2079/12/29 2.00 11.97 45.22 30.00   

21 र्समजङु्ग र्संचाइ र्ोजना 79.24 2076/11/18 2079/12/29 0.00 21.55 57.68 20.00   

22 अलैच ेफााँट र्संचाइ र्ोजना, 32.51 2078/10/26 2080/3/25 67.00 0.39 32.12 40.00   

23 उम्रतस्र्ो र्संचाइ र्ोजना,  44.33 2078/10/26 2080/3/25 50.00 0.37 43.96 50.00   

24 मादी र्मददम र्नर्न्त्रण कार्ि 36.01 2078/12/1 2080/3/15 5.00 1.70 34.31 40.00   

25 दोदी खोला र्नर्न्त्रण कार्ि 26.85 2078/10/26 2080/3/15 6.00 6.00 20.85 10.00   

26 ररजस्त खोला र्नर्न्त्रण कार्ि 39.07 2078/12/1 2080/3/15 25.00 24.90 14.17 15.00   

27 भैंसे खोला िर्हरो र्नर्न्त्रण 19.02 2078/11/05 2080/3/15 30.00 0.29 18.72 10.00   

28 मथेर खोला लामाठा र्संचाई र्ोजना कुश्मा-११ ९३ 2078/10/26 2080/04/19 ३५.०० ३१.४१ 61.59 ४५.००   

29 तल्लो कुलो उप्िलो कुलो र्संचाई र्ोजना जलजला-०७ ९५ 2078/10/27 2080/04/20 २३.०० १७.०५ 77.95 ४५.००   

30 मराङ गाउाँ र्संचाई र्ोजना(५० हे.), लो-िेकर दामोदरकुण्ड गा.िा -१, मसु्ताङ 110.99 २०७७/०२/०९ २०७९/०२/०८ 75.00 ८८.०५ 22.94 १५ म्र्ाद थिको प्रर्क्रर्ामा  
31 जिर्लङ गाउाँ र्संचाई र्ोजना (७० हे), लो-िेकर दामोदरकुण्ड गा.िा -३, मसु्ताङ ४३४.८१ २०७८/०३/०६ 2080/०३/०४ १६१.०० १७९.२३ 255.58 140   

32 टुकुच ेझोङ र्संचाई र्ोजना,(५५ हे.) थासाङ गा.िा. १, टुकुचे ,मसु्ताङ 283.67 २०७7/०३/29 २०७९/०३/28 ९३.०० १९५.१२ 88.55 60 म्र्ाद थिको प्रर्क्रर्ामा  

33 
बान्त्रे खोल्सा ज्र्ार्मरे कुडुले बार्ााँटारी र्संचाई र्ोजना,(४० हे) मोदी-३ (र्संचाइ 
प्रणाली को र्नमािण) १२४.०० 2076/10/26 2079/12/30 २५.०० ११५. 9.00 ० 

 सम्िन्न हनेु भर्न प्रस्ताव नगररएको, 
थप्न ुिने 

34 नार र्संचाई र्ोजना २२८.०० २०७८/५/१३ २०८०/३/१५ 100.00 96.05 131.95 100.00   

35 र्भमतांग लि ुजलर्बितु आर्ोजना १८७.०० २०७८/४/११ २०८०/१०/३० 100.00 96.00 91.00 100.00   

३६ र्तत्र्ाङ ३ खा.िा.आ. 144.58 २०७८/9/२० २०७९/८० 58.00 117.30 27.28 10.00 

र्बशेर् तफि का (७९/८० को 
र्बर्नर्ोजन बजेट बााँडफााँडबाट प्रस्ताब 
गररएको) 

३७ र्तत्र्ाङ ७ खा.िा.आ. 72.11 २०७८/9/२० २०७९/८० 15.00 57.50 14.61 20.00 

३८ र्तत्र्ाङ ९ खा.िा.आ. 358.68 २०७८/९/२० २०80/३/२४ 149.00 247.58 111.10 35.00 

३९ दमेक खा.िा.आ., जस्कम 1,2 बाग्लङु 1214.69 २०७७/३/२४ २०७९/८० 365.00 585.78 628.91 200.00 

४० ठुली िोखरी खा िा आ, िवित 345.50 २०७८/९/२० २०७९/८० 71.00 118.88 226.62 70.00 

४१ कुश्मा-2 खा.िा.आ.िबित 446.04 २०७७/३/२४ २०७९/८० 335.00 409.86 36.18 65.00 

४२ काशीखोला खा.िा. 472.93 २०७६/३/११ २०७८/१२/३० 100.00 297.44 175.49 100.00 

४३ अश्ाङ १-४ खा.िा.आ 127.32 2076/02/29 २०७८/१२/३० 53.50 127.31   15.00 

४४ नाम्जङु्ग ढोकेके रह खा.िा. 250.54 २०७६/३/१६ २०७८/१२/३० 10.00 104.41 146.13 80.00 

४५ र्सर्लङ्ग ग्र्ाजा खानेिानी आर्ोजना  436.10 २०७७/३/१८ २०८०/३/२५ 200.00 256.09 180.01 150.00 

४६ चनुनबु्री खानेिानी आर्ोजना 689.02 २०७७/३/२३ २०८०/३/३० 240.00 346.88 342.14 220.00 

४७ िाचे बृहत खानेिानी आर्ोजना  687.35 २०७७/३/२५ २०८०/३/२५ 150.00 265.55 421.80 250.00 

४८ दरौदी िडेरी खोला खानेिानी आर्ोजना 99.56 २०७७/३/२२ 20८०/२/२५ 116.00 80.90 18.66 70.00 

४९ च्र्ाङली खा.िा. 537.86 २०७६/३/१९ २०७८/१२/३० 100.00 537.36   15.00 
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क्र.सं. आर्ोजनाको नाम 
सम्झौता 
रकम 

सम्झौता र्मर्त सम्िन्न हनेु र्मर्त 
२०७८/७९ 
को र्बर्नर्ोजन 

हालसम्मको 
जम्मा खचि 

बााँकी 
दार्र्त्व 

२०७९/८० 

को र्बर्नर्ोजन 
कैर्फर्त 

५० अन्निणुि खोप्लाङ्ग खानेिानी आर्ोजना 410.11 2076/९/१ 207८/८/३० 81.00 275.00 135.11 25.00   

५१ र्बचकरी र्लफ्ट खानेिानी आर्ोजना 256.44 2076/९/२७ 2079/८/३० 119.30 238.09 18.35 30.00   

५२ आिर्ििलः र्सम्िानी रातडौडा बृहत दार्मिचौर खानेिानी आर्ोजना 332.01 २०७७/०३/०४ 20८०/२/२५ 113.00 198.42 133.59 25.00   

५३ काफलडााँडा खानेिानी आर्ोजना 74.49 २०७७/२/२१ 2079/0३/1० 35.00 66.91 7.58 20.00 
ठेक्का सम्िन्न भएको/चाल ुआवको 
बजेटबाट दार्र्त्व भकु्तानी हनेु   

५४ जौबारीखोला र्लफ्ट खा.िा.आ. मकैर्सङ 118.64 २०७७/२/२१ 20८०/३/1७ 73.00 89.99 28.65 6.00   

५५ दिुजखरा र्भिा खानेिानी आर्ोजना 63.81 २०७७/२/२१ 2079/२/1० 25.00 40.55 23.26 20.00 
ठेक्का सम्िन्न भएको/चाल ुआवको 
बजेटबाट दार्र्त्व भकु्तानी हनेु   

५६ र्बखेखोला खानेिानी आर्ोजना 56.57 २०७७/०२/२१ 20८०/२/1० 25.00 18.09 38.48 15.00   

५७ कोलासोथर बृहत  र्गलङु्ग टक्सार भजुङु्ग गमराङ्ग खानेिानी आर्ोजना 190.64 २०७७/३/१९ २०८०/३/२५ 45.00 64.85 125.79 600.00   

५८ जचत्ली खोला बृहत खा.िा.आ. राइनास न.िा. ६,७,८  68.40 २०७८/१०/१० २०७९/०१ /१० 116.00 68.40 0.00 150.00 अको प्र्ाकेज ठेक्का गनुििने  

५९ भारते खा.िा.आ 175.02 २०७६/१२/९ २०७८/१२/३० 40.00 174.13   150.00 
ठेक्का सम्िन्न भएको /र्ोजनाको केर्ह 
काम मार बााँकी  

६० बाग्र ेखा.िा.स.ुर्ब. 141.54 २०७६/१२/९ २०७८/१२/३० 60.00 140.96   0.00 ठेक्का/र्ोजना सम्िन्न भएको  
६१ जचती १ िर १ िारा खा.िा.आ. 90.14 २०७७/२/२५ 2079/८/1० 33.00 53.80 36.34 25.00   

६२ िसगाउाँ खानेिानी आर्ोजना  66.53 २०७७/२/२५ 2079/0२/1० 9.00 52.85 13.68 0.00 ठेक्का/र्ोजना सम्िन्न भएको  
६३ रामबजार खानेिानी आर्ोजना  128.74 २०७७/२/२१ 2079/८/1० 43.00 71.81 56.94 25.00   

६४ बाझोबारी खानेिानी आर्ोजना   82.29 2078/2/3  2079/8/3 35.00 48.72 33.57 20.00   
६५ भोकादी खानेिानी आर्ोजना , जिररंङ ५ 83.39 2078/2/7  2079/8/7 25.00 37.01 46.38 15.00   

६६ चदुी कुमाल गाउ खा.िा.आ, भान ु४ 89.23 2078/4/1  2079/10/1 50.00 72.17 17.06 20.00   

६७ बोहरा गाउाँ कुमाल गाउाँ खानेिानी र्ोजना , भान ु४  100.29 2078/3/24 2079/9/24 45.00 41.62 58.67 30.00   

६८ र्मलनचोक जरेबर खानेिानी आर्ोजना , आबखैुरेनी-२,३ 112.12 2078/3/०4 2079/9/4 28.00 51.48 60.64 10.00   
६९ छाब्दी दोभान बोररंङ र्लजफ्टङ भन्त्ज्र्ाङ खानेिानी आर्ोजना , ब्र्ास १३  161.93 2078/3/4 2080/3/4 85.00 116.09 45.84 20.00   
७० झािटुार खानेिानी आर्ोजना , ररर्सङ्ग १  140.68 2078/3/21 2079/9/21 8.34 61.62 79.06 20.00   
७१ रुिटार र्ििलटार खानेिानी आर्ोजना , ररर्सङ्ग ५  80.76 2078/3/27 2079/9/27 45.00 72.70 8.06 20.00   

७२ केलादी साखरफाट र्स.र्ो., चािकोट न.िा.६ ,७ , स्र्ाङ्खजा 188.75 २०७९/०१/२३ २०८०/०१/2२ 72.00 66.19 122.57 70.00   

७३ र्कसान आाँर्ििाट र्संचाई र्ोजना, चािकोट न.िा.10, स्र्ाङ्खजा 105.37 २०७८/०९/१२  २०७९/१२/११ 105.00 104.65 0.72 90.00   

७४ चािाकोटार र्संचाइ र्ोजना, चािकोट न.िा. ७,८,९, स्र्ाङ्खजा 228.92 २०७८/१०/१७ २०८०/०१/१६ 135.50 120.00 108.92 103.00   

७५ वडाचौर र्सचाई आाँर्िखोला गा.िा. वडा नं. २ , स्र्ाङजा 78.99 २०७९/०१/२१ २०८०/०१/20 14.00 13.18 65.81 40.00   

७६ 
आाँर्िखोला नदी र्नर्न्त्रण कार्ि (३९ र्क.र्म), आर्िखोला गा.िा देजख गल्र्ाङ न.िा 
सम्म 

367.76 २०७९/०३/२३ २०८०/०९/२२ 85.50 84.28 283.47 20.00   

   जम्मा 13318.31     14339.14 7741.68 5717.57 3950.00   
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३. भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, सहकारी तथा गररबी र्नवारण मन्त्रालर्बाट बहवुर्ीर् र्ोजनाको रुिमा अगार्ड बढाइएका र्ोजनाहरूः 
(रु हजारमा) 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम जजल्ला 
सम्झौता 
रकम 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ 
को र्वर्नर्ोजन 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ 
को खचि 

जम्मा र्वत्तीर् प्रगर्त बााँकी दार्र्त्व 
आर्थिक वर्ि २०७९/८० 

मा र्वर्नर्ोजन 
आर्ोजना सम्िन्न 

हनुे र्मर्त 

१ मोडेल भेटेररनरी अस्िताल र्नमाणि (भवन र्नमािण) कास्की ५७४४१ ५०००० 
25223 २६३९७ 31044 ३२५०० २०७९/८० 

२ मोडेल भेटेररनरी अस्िताल र्नमाणि (भवन र्नमािण) तनहुाँ ६९२२० ५०००० 
26833 २८०५४ 41166 ३५००० २०७९/८० 

जम्मा १२६६६१ १००००० ५२०५६ ५४४५१ 72210 ६७५००  

 

४. स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् (सार्वक सामाजजक र्वकास मन्त्रालर्) बाट बहवुर्ीर् र्ोजनाको रुिमा अगार्ड बढाइएका र्ोजनाहरू 

(रु हजारमा) 

क्र.सं. आर्ोजनाको नाम 
सम्झौता 
रकम 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ 
को र्वर्नर्ोजन 

आर्थिक वर्ि २०७८/७९ 
को खचि 

जम्मा र्वत्तीर् प्रगर्त बााँकी दार्र्त्व  
आर्थिक वर्ि २०७९/८० 

मा र्वर्नर्ोजन 
आर्ोजना सम्िन्न हनुे 

र्मर्त 

१ 
संक्रमण तथा सरुवा रोग अस्िताल भवन र्नमािण 
मोहरीर्ा कास्की 

३१५३७८ ५०००० ४८००० ९१४६० 223918 ५०००० २०८१/३/२८ 

 

५. बहवुर्ीर् आर्ोजनाको संजक्षप्त र्ववरणः  
(रू. हजारमा) 

क्र.सं. मन्त्रालर् आर्ोजना संख्र्ा बााँकी दार्र्त्व २०७९/८० को र्वर्नर्ोजन 
१ भौर्तक िूवाििार, शहरी र्वकास तथा र्ातार्ात व्र्वस्था मन्त्रालर् १५३ 9825176 5324900 
२ उजाि, जलस्रोत तथा खानेिानी मन्त्रालर् ७६ 571757 395000 
३ भरू्म व्र्वस्था, कृर्र्, सहकारी तथा गररबी र्नवारण मन्त्रालर् २ 72210 ६७५०० 
४ स्वास््र् तथा जनसंख्र्ा मन्त्रालर् १ 223918 ५०००० 

जम्मा २३२ १०६९३०६१ ५८३७४०० 
 


